แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
( พ. ศ . ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ประจําป งบประมาณ
งบประมาณ ๒๕๖๐

งานนโยบายและแผน
องค การบริ ห ารส วนตําบลทะเมนชั ย
อําเภอลําปลายมาศ จั ง หวั ดบุ รี รั มย

คํานํา
ด ว ยพระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบล มี
อํ านาจหน าที่ ในการจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาท องถิ่ น ของตนเอง ภายใต การกํ า กั บ ตรวจสอบ ดู แล ของ
หนวยงานรัฐ และผานการมีสวนรวมของประชาชน และระเบียบของกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กําหนดวา “แผนพัฒนา”
หมายความวา แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหความหมายของแผน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ไวดังนี้
“แผนพั ฒ นาท องถิ่ น สี่ ป ” หมายความว า แผนพั ฒ นาขององค กรปกครองส ว น
ทองถิ่นที่กําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดย
สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนท องถิ่นในเขตจังหวัด
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับ ปงบประมาณแตลี ซึ่งมีความตอเนื่องและ
เปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทะเมนชั ย ได เ ล็ ง เห็ น ความจํ า เป น และความสํ า คั ญ
เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป จึงจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ขึ้น
ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 17 โดยผานกระบวนการจัดทําประชาคมทองถิ่น และสอดคลอง
กับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อํ า เภอ แผนพั ฒ นาตํ า บล แผนพั ฒ นาหมู บ า นหรื อ แผนชุ ม ชน อั น มี ลั ก ษณะเป น การกํ า หนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและ
เปนแผนกาวหนา องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.
2561-2564) ฉบับนี้ จะไดใชเปนแนวทางการจัดทํางบประมาณประจําปและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

คณะผูจัดทํา

งานวิเคราะหนโยบายและแผน

สารบัญ
คํานํา

สารบัญ
สวนที่ ๑ สภาพทัว่ ไปและขอมูลพืน้ ฐาน
1. ดานกายภาพ
2. ดานการเมือง/การปกครอง
3. ประชากร
4. สภาพทางสังคม
5. ระบบบริการพื้นฐาน
6. ระบบเศรษฐกิจ
7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

หนา
๑
1
2
5
6
8
8
9
30

สวนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาทองถิน่ ตามแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)
1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ
และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ
พ.ศ. 2557-2560
2. ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ
พ.ศ. 2557-2560
3. สรุปปญหาอุปสรรคดําเนินงานที่ผานมาและ
แนวทางการแกไข ปงบประมาณ พงศ. 2557-2560

๓๒
32

สวนที่ ๓ ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิน่
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
1.3 แผนพัฒนาภาค /แผนพัฒนากลุมจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด
1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

๔๓

38
39

4๓
5๘
85
93
96
100
100

หนา

สารบัญ (ตอ)
3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ
3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.4 แผนผังยุทธศาสตร (Strategic map)
3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร

105
106
108
110

สวนที่ ๔ การนําแผนพัฒนาทองถิน่ สีป่ ไ ปสูก ารปฏิบตั ิ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
แบบ ผ.07
แบบ ผ.01
แบบ ผ.02
แบบ ผ.03
แบบ ผ.08

๑๑๘
118
122
119
122
167
175
178

สวนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต

๑๘๒
182
185
192
193

ภาคผนวก ก
ข
ค
จ

รายละเอียดโครงการขอประสานแผนองคการบริหารสวนจังหวัด
รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
การประเมินคุณภาพของแผน
ประกาศองคการบริหารบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
เรื่อง แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

สวนที่ ๑
สภาพทัว่ ไปและขอมูลพืน้ ฐาน
๑. ดานศักยภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล

ตําบลทะเมนชัย สวนใหญเปนพื้นที่เพื่อการเกษตร และมีลักษณะเปนที่ราบลุม พื้นที่
ลอมรอบดวยปาสาธารณะและ มีที่นาลอมรอบ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีเนื้อที่ประมาณ
36.6 ตารางกิโลเมตร อยูหางจากที่วาการอําเภอลําปลายมาศ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ
๑๓.๕ กิโลเมตร ปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตั้งอยูที่สาธารณะประโยชน มีเนื้อที่
จํานวน 10 ไร หรือ 4,000 ตารางวา อยูภายในหมูที่ 15 บานหนองมวงใต ตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย โดยแบงเขตการปกครอง ดังนี้
หมูที่ 4 บานหนองมวง
หมูที่ 6
บานบริหารชนบท
หมูที่ 8 บานหนองไทร
หมูที่ 9
บานหนองบัว
หมูที่ 10 บานหนองมวงนอย
หมูที่ 11
บานหนองน้ําขุน
หมูที่ 12 บานบุตาริด
หมูที่ 15
บานหนองมวงใต
หมูที่ 16 บานนอยพัฒนา
หมูที่ 17
บานใหมอัมพวัน

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ของตําบลทะเมนชัย สวนใหญจะมีลักษณะเปนที่ราบ ซึ่งพื้นที่ทางดานตะวันออก
จะมีความสูงมากกวาทางดานตะวันตก ดังนั้นจะลาดเทจากดานตะวันออกมายังดานตะวันตก พื้นที่
ภายในเขตตําบลทะเมนชัย สวนใหญเปนพื้นที่เพื่อการเกษตรไมมีพื้นที่ปาไมที่เปนพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติ แตจะมีเพียงที่สาธารณะประโยชนในบางพื้นที่ 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

แผนพัฒนาทองถิน่ สีป่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
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1.4 ลักษณะของดิน

สภาพดินโดยทั่วไปของตําบลทะเมนชัยมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย บริเวณที่
ดอนที่ มี เ นื้ อ ดิ น เป น ดิ น ร ว น และบริ เ วณที่ ร าบลุ ม เป น ดิ น ร ว นเหนี ย วที่ ใ ช ใ นการทํ า นาบางส ว น

1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา

ลักษณะแหลงน้ําของตําบลทะเมนชัย ก็จะมีแหลงน้ําที่เกิดโดยธรรมชาติ และแหลงน้ํา
ที่เ กิ ด จากการสร างโดยมนุ ษย ที่ ใชในการอุ ป โภค – บริ โ ภค และใช ในการทํ าการเกษตร ดั งนี้
แหลงน้ําที่ธรรมชาติ
- ลําหวย
4
แหง
- หนองน้ําสาธารณะ 5
แหง
แหลงน้ําที่สรางขึ้น
- ฝาย
1
แหง
- ประปา
10 แหง
- สระน้ํา
6
แหง

1.6 ลักษณะของไมและปาไม

ลักษณะของไมและปาไมตําบลทะเมนชัย สวนใหญจะเปนปาเบญจพรรณ เปนปาผลัด
ใบผสม หรือปาเบญจพรรณมีลักษณะเปนปาโปรงและยังมีไมไผชนิดตาง ๆ ขึ้นอยูกระจัดกระจาย
ทั่ว ไปพื้น ที่ ดิ น มักเป น ดิน ร ว นปนทราย ป าไมเ ป น ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความสํ าคั ญอย างยิ่ งต อ
สิ่งมีชีวิต ไมวาจะเปนมนุษยหรือสัตวอื่น ๆ เพราะปาไมมีประโยชนทั้งการเปนแหลงวัตถุดิบของ
ปจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัยและยารักษาโรคสําหรับมนุษย และยังมีประโยชนใน
การรักษาสมดุลของสิ่งแวดลอมของชาวตําบลทะเมนชัยอีกดวย

๒. ดานการเมือง/การปกครอง
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีชุมชนทั้งหมด 10 ชุมชน ประชาชนใน
ชุมชนใหความรวมมือดานการเลือกตั้งเปนอยางดี เชน การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ปญหาของการแขงขันทางการเมืองคอนขางสูง มีจุดที่นาสังเกตคือ มีการยายเขายายออกชวง
ที่จะมีการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกผูใหญบาน สมาชิกสภา นายกองคการบริหารสวนตําบล
โดยเฉพาะการคั ด เลื อกผู ใหญบ าน การแกไขปญหาขององค การบริ ห ารส ว นตํ าบลคื อ ขอความ
รวมมือ ผูนํา เจาหนาที่ที่มีหนาที่รับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงานอําเภอ
ทราบ การรณรงค ประชาสั มพั น ธ ใหขอมูล ที่ ถูกต อง เกี่ ย วกั บ ขอกฎหมายของการเลื อกตั้ งที่
กระทําไดและทําไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นองคการบริหารสวนตําบลก็ได
พยายามแกไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมทองถิ่นทุกชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ในการจัดทําแผนพัฒนา จากผลการประชุมทุกครั้งที่องคการบริหารสวนตําบลจัดขึ้น มีประชาชน
สนใจเข ารว มประชุ มรวมทั้ งแสดงความคิด เห็น ที่ห ลากหลาย สงผลใหองคการบริห ารส วนตํ าบล
ดําเนินงานตามความตองการของประชาชน และประชาชนไดรับและมีสวนรวมในการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล นอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบลไดจัดโครงการอื่นๆ สําหรับประชาชนอีก
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หลายโครงการ เพื่อนําความรูและประสบการณที่ไดรับมาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลใหเจริญ
เทาเทียมกับองคการบริหารสวนตําบลอื่นๆ และองคการบริหารสวนตําบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงานใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการตองระงับไวเนื่องจาก
ขอจํากัดดานงบประมาณ มีอัตรากําลังพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจํากัด ไมเพียงพอตอการ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในดานบริการ โดยองคการบริหารสวนตําบลแบงเขตการ
ปกครอง ดังนี้

2.1 เขตการปกครอง

ตําบลทะเมนชัย เปนตําบลเกาเริ่มมาพรอมกับสมัยอําเภอลําปลายมาศตั้งเปนกิ่ง
อําเภอ ในป พ.ศ. 2479 ประชาชนสวนใหญพูดภาษาอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ประกอบไปดวย
17 หมูบาน แยกอยูในเขตเทศบาล จํานวน 7 หมูบาน และอยูในเขต อบต.ทะเมนชัย จํานวน
10 หมูบาน ในป พ.ศ. 2537 ก็ไดมีการปรับปรุงการบริหารสวนทองถิ่นในสวนพื้นที่ขององคการ
บริหารสวนจังหวัด ใหมีการบริหารสวนตําบลขึ้นเปน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 องคกรปกครองทองถิ่น
รูปแบบใหมมีขนาดเล็ก และใกลชิดประชาชนในทองถิ่นมากที่สุด องคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชั ย ได ย กฐานะจากสภาตํ าบล เป น องค การบริ ห ารส ว นตํ า บลทะเมนชั ย ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 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
ตารางที่ 1 ตารางทําเนียบกํานัน/ผูใหญบาน กํานันตําบลทะเมนชัย 1 คน ผูใหญบาน
9 คน ผูชวยผูใหญบาน 20 คน ดังนี้
หมูที่

ชื่อหมูบาน

ชื่อ-สกุล
กํานัน/ผูใหญบาน

วันดํารง
ตําแหนง

4

บานหนองมวง

นายแสงจันทร จําปาแดง

14 ม.ค. 52

6

บานบริหารชนบท

นายนิวัฒน ทองทา

17 มิ.ย. 52

8

บานหนองไทร

นางรําไพ รักษาอินทร

8 ม.ค. 56

9

บานหนองบัว

นายพลากร พูนนอก

30 มิ.ย. 51

ผูชวยผูใหญบาน
1.นายสมเดช จันทะเมนชัย
2.นายภูมิรัฐ วิวัฒนวรธรรม
1.นางอําพร ขะรัมย
2.นายสะอาด ณ อุบล
1.นายไพศาล สามีรมั ย
2.นายทองพูน พันธประภา
1.นายไกรสร เซ็งรัมย
2.นายวิชัย ชินชะโน
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หมูที่

ชื่อหมูบาน

ชื่อ-สกุล
กํานัน/ผูใหญบาน

วันดํารง
ตําแหนง

10

บานหนองมวงนอย

นายวีระพล เสนาไทย

25 มิ.ย. 55

11

บานหนองน้ําขุน

นางมาลี อินทรกําแหง

5 พ.ย. 51

12

บานบุตาริด

นายทองคํา ผักชุมแสง

14 ก.ค. 53

15

บานหนองมวงใต

นายบัญชา สาระโท

24 ก.ค. 52

16

บานนอยพัฒนา

นายอุดร มีศรี

11 ก.ย. 52

17

บานใหมอัมพวัน

นายกิตติพงศ ชะรางรัมย
กํานันตําบลทะเมนชัย

27 ก.ค. 51

ผูชวยผูใหญบาน
1.นายจันทรเพ็ญ ดีราชรัมย
2.นางบุญจันทร เชือกรัมย
1.นายบุญมี ออกรัมย
2.นายวิชัย ลาลําโกน
1.นายสมพงษ ดีชัยรัมย
2.นายวิชิต บัวแกว
1.นายพร แสนรัมย
2.นางเดือนเพ็ญ แสนรัมย
1.นายพีระพล ทองพิมาย
2.นายอุบล แผนสมบูรณ
1.นายสุกรี แซกรัมย
2.นายสํารวน นองสิน

ตารางที่ 2 ทําเนียบสารวัตรกํานันและแพทยประจําตําบล
หมูที่
ชื่อ – สกุล
16 นายบุญมี เชียงรัมย
8 นายสวาสดิ์ คะเลรัมย
4 นางนารี เลื่อนแสงทอง

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

หมายเหตุ

2.2 การเลือกตั้ง
ประชาชนในเขตองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทะเมนชั ย ส ว นใหญ ร ว มกิ จ กรรม
ทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลยังมีสวนรวมในการบริหารงาน
การชวยเหลืองาน เสนอแนะในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลในการดําเนินงานตางๆ เชน
การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลประชุมประชาคมแกไขปญหา
ตางๆ ฯลฯ
ตารางที่ 3 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประกอบดวย
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

วันดํารงตําแหนง

นายแสงเพ็ชร เชือบรัมย
นายสมพร พูนนอก
นางสมจิต ซอมรัมย
นางสรอย อินทะเว
นางสุทิพย กุตาวัน
นางวิภาวรรณ วันจันทร
นายไสว คะโลรัมย

ประธานสภา อบต.ทะเมนชัย

26 พฤศจิกายน 2556
26 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556

รองประธานสภา อบต.ทะเมนชัย

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

หมายเหตุ
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ลําดับ
ที่
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

วันดํารงตําแหนง

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

สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 8
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 9
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 10
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 10
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 11
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 11
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 12
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 12
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 15
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 15
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 16
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 16
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 17

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

หมายเหตุ

ตารางที่ 4 ทําเนียบฝายบริหาร
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

วันดํารงตําแหนง

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

๓. ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
หมูที่
4
6
8
9

ชื่อหมูบาน
บานหนองมวง
บานบริหารชนบท
บานหนองไทร
บานหนองบัว

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

342
245
454
261

374
228
471
272

716
473
925
533

จํานวน
ครัวเรือน หมายเหตุ
(ครัวเรือน)
174
124
201
131
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หมูที่

ชื่อหมูบาน

ชาย
(คน)

10
11
12
15
16
17

บานหนองมวงนอย
บานหนองน้ําขุน
บานบุตาริด
บานหนองมวงใต
บานนอยพัฒนา
บานใหมอัมพวัน

176
324
194
257
274
117

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

180
341
234
264
244
132

356
665
428
521
518
249

จํานวน
ครัวเรือน หมายเหตุ
(ครัวเรือน)
99
178
97
126
125
58

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

3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร
ชาย
ชวงอายุ
(คน)
0-5
169
6-15
318
16-25
400
26-35
397
36-45
404
46-59
543
60 ปขึ้นไป
413
รวมทั้งสิ้น
2,644

หญิง
(คน)
198
279
404
371
437
590
461
2,740

รวม
(คน)
367
597
804
768
841
1,133
874
5,384

หมายเหตุ

๔. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
4.1.1 โรงเรียนประถมศึกษา 4 แหง ไดแก
1) โรงเรียนบานหนองมวง
2) โรงเรียนบานหนองบัว
6) โรงเรียนบานหนองไทร
4) โรงเรียนบานบริหารชนบท
4.1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษา
1) โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม
4.1.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1) ศูนยพัฒนาเด็กวัดอัมพวัน

จํานวน 1 แหง
จํานวน 1 แหง
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4.1.4 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนตําบลทะเมนชัย
1) ศูนยบานใหมอัมพวัน หมูที่ 17
จํานวน 1 แหง
4.2 สาธารณสุข
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัด
กรองสุขภาพใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง โรคที่มักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน ไดแก โรคความ
ดัน เบาหวาน โรคเอดส โรคไขเลือดออก มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเขารับ
การรักษาพยาบาล ปญหาคือประชาชนบางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป การ
แกไขปญหา คือ อบต. และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคให
ชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ไดผลในระดับหนึ่ง ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี แตตอง
เปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป สําหรับเด็กแรกเกิด - ๖ ป ผูปกครองสามารถ
เลี้ย งดู ตรงตามเกณฑ มาตรฐาน จากการสํ ารวจข อมู ลพื้ นฐาน บางครั วเรือนไม ได กิน อาหารที่ถูก
สุขลักษณะ การใชยาเพื่อบําบัดอาการเจ็บปวยที่ไมเหมาะสม การออกกําลังกายยังไมสม่ําเสมอ
และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ ปญหาเหลานี้ อบต.พยายามอยางยิ่งที่จะแกไข
โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหา
1) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
จํานวน 1 แหง
4.3 อาชญากรรม
องคการบริหารสวนตําบลไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสิน
ประชาชน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว จากการสํารวจ
ขอมูลพื้นฐานพบวา สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน วิธีการแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลที่สามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาที่และ
งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด คือการติดตั้งกลองวงจรปดในจุดที่เปนที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบทางรวมทางแยก และลูกศรบอกทาง รวมทั้งไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในชวง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน ทั้งที่มีการรวมมือกันหลายฝาย
เปน เรื่องที่ทางองคการบริหารส วนตํ าบลจะต องหาวิธี ที่จะแกไขป ญหาใหกับประชาชนต อไปตาม
อํานาจหนาที่ที่สามารถดําเนินการได
4.4 ยาเสพติด
ปญหายาเสพติดในชุมชนขององคการบริหารสวนตําบล จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธร
ทะเมนชัยไดแจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลทราบนั้นพบวาในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีผูที่
ติดยาเสพติดแตเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความ
รวมมือกับทางผูนํา ประชาชน หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลที่ชวยสอดสองดูแลอยูเปน
ประจํา การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่เทานั้น
เชน การณรงค การประชาสัมพันธ การแจงเบาะแส การ ฝกอบรมใหความรู ถานอกเหนือจาก
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อํานาจหนาที่ ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลก็ไดให
ความรวมมือมาโดยตลอด
4.5 การสังคมสงเคราะห
องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้
๑. ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทําบัตรผูพิการ

๕. ระบบบริการพืน้ ฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง
การคมนาคมสะดวก มีถนนสายหลัก คือ ถนนสายจากเขตเทศบาลตําบลทะเมนชัย –
บานหนองน้ําขุน – บานหนองบัว – เปนถนนลาดยาง
๕.๒ การไฟฟา
การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต ปญหาคือ
ไฟฟาสองสวางทางหรือที่สาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่
ที่ มี ค วามต อ งการให ติ ด ตั้ ง ไฟฟ า ส อ งสว า งนั้ น ยั ง ไม เ ป น ที่ ส าธารณะ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
ทะเมนชัยจึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ ประสานความรวมมือกันใน
หลายๆ ฝาย เพื่อที่จะทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่
๕.3 การประปา
การประปา องคการบริหารสวนตําบล มีจํานวน 10 แหง

๖. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบล รอยละ 8๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออย ดังนี้
- อาชีพเกษตรกรรม รอยละ
8๐ ของจํานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพเลี้ยงสัตว
รอยละ
8 ของจํานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพรับจาง
รอยละ
7 ของจํานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพคาขาย
รอยละ
5 ของจํานวนประชากรทั้งหมด
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 การทองเที่ยว
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมมีแหลงทองเที่ยว แตไดสงเสริมในดานขนบธรรมเนียม
ประเพณีตางๆ ใหเกิดขึ้นในชุมชน
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
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ป อยูในกําลังแรงงาน
โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร ประชากรอายุระหวาง ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางาน
นอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทํางานตางประเทศ ปญหาที่พบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพื้นที่
ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท หางรานใหญๆ เพราะในพื้นที่ไมมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
การจางแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่สวนมากเปนที่อยูอาศัย ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได

๗. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิน่ (ดานการเกษตรและแหลงน้าํ )
บานหนองมวง หมูที่ 4
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน
บานหนองมวง หมูที่ 4 ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย จํานวน
ประชากรทั้งหมด 678 คน ชาย 319 คน หญิง 359 คน ครัวเรือนทั้งหมด 136 ครัวเรือน
พื้นที่ทั้งหมด 1,164 ไร
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7.2 ขอมูลดานการเกษตร
ประเภทของการทําการเกษตร
1. ทํานา

1.ในเขตชลประทาน

2. ทําสวน

2.นอกเขต
ชลประทาน
สวน....................
สวน....................

3. ทําไร

1. ไรออย
2. ไรขาวโพด
3. ไรมันสําปะหลัง

4. อื่นๆ

4. อื่นๆ(โปรดระบุ)
รับจาง...................
1. อื่นๆ(โปรดระบุ)
คาขาย...................

จํานวน
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
120 ครัวเรือน
1,985 ไร
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
8 ครัวเรือน
75 ไร
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
5 ครัวเรือน
15 ไร
- ครัวเรือน
……..…-……...ไร
- ครัวเรือน
……..…-……...ไร

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)
..…-…..กก./ไร

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร)
..…-…..บาท/ไร

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร)
..…-…..บาท/ไร

400 กก./ไร

2,000 บาท/ไร

3,200 บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

15,000 กก./
ไร
..…-…..กก./ไร

8,500 บาท/ไร
..…-…..บาท/ไร

15,000 บาท/
ไร
..…-…..บาท/ไร

3,500 กก./ไร

1,200 บาท/ไร

3,500 บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร

แหลงน้ําทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหลงน้ําทางกาเกษตร
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
 1. แมน้ํา
 2. หวย/ลําธาร
 3. คลอง

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทํา
การเกษตร
ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ย
เพียงพอ
ในปที่ผานมา (มิลลิเมตร)
กรณีที่ทราบโปรดระบุ
ไมเพียงพอ
ความเพียงพอของน้ําเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งป
จํานวน (แหง)
เพียงพอ
(แหง)
1
-

หากไมเพียงพอ
หมูบานนี้มีน้ําทาง
การเกษตรไมเพียงพอ
ในชวงเดือนใด


-
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แหลงน้ําทางการเกษตร

จํานวน (แหง)

 4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ)
6.1..............6.2..............
63................
3.3)แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง
 2. อางเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6.อื่นๆ (โปรดระบุ)
6.1..............6.2..............
63................

-

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งป
เพียงพอ
(แหง)
-

1
-

1
-

หากไมเพียงพอ
หมูบานนี้มีน้ําทาง
การเกษตรไมเพียงพอ
ในชวงเดือนใด
 ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.
 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.
 ส.ค.
 ก.ย.
 ต.ค.
 พ.ย.
 ธ.ค.

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหลงน้ํา
1.บอบาดาลสาธารณะ
2.บอน้ําตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมูบาน(ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น)
4.ระบบประปา(การ
ประปาสวนภูมภิ าค)
5.แหลงน้ําธรรมชาติ
6.อื่นๆ
1)......................................
2)......................................

จํานวน
(แหง)
1
1
1

ความเพียงพอของน้ํา
หากไมเพียงพอหมูบาน
อุปโภค บริโภค ตลอดทั้งป นี้มีน้ําทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใด
ใชได. ใชไมได
เพียงพอ (แหง)
(แหง) (แหง)
 ม.ค.

 ก.พ.
 มี.ค.

 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.

 ส.ค.
 ก.ย.
 ต.ค.
 พ.ย.
 ธ.ค.
การใชงาน
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บานบริหารชนบท หมูที่ 6
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน
บานบริหารชนบท หมูที่ 6 ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
จํานวนประชากรทั้งหมด 487 คน ชาย 255 คน หญิง 232 คน ครัวเรือนทั้งหมด 105
ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 1,770 ไร
7.2 ขอมูลดานการเกษตร
ประเภทของการทําการเกษตร
1. ทํานา

2. ทําสวน

3. ทําไร

4. อื่นๆ

จํานวน

1.ในเขตชลประทาน

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
2.นอกเขตชลประทาน 65 ครัวเรือน
……600…..ไร
สวน....................
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
สวน....................
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
1. ไรออย
……..ครัวเรือน
…………. ไร
2. ไรขาวโพด
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
3. ไรมันสําปะหลัง
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
4. อื่นๆ(โปรดระบุ)
..…-…..ครัวเรือน
................................... ……..…-……...ไร
1. อื่นๆ(โปรดระบุ)
..…-…..ครัวเรือน
................................... ……..…-……...ไร

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)
..…-…..กก./ไร

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร)
..…-…..บาท/ไร

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร)
..…-…..บาท/ไร

400 กก./ไร

3,500 บาท/ไร

4,000 บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

….……. กก./ไร

………….. บาท/ไร

………… บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร

แหลงน้ําทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทํา
การเกษตร
ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ย
เพียงพอ
ในปที่ผานมา (มิลลิเมตร)
กรณีที่ทราบโปรดระบุ
ไมเพียงพอ

หากไมเพียงพอ
หมูบานนี้มีน้ําทาง
การเกษตรไมเพียงพอ
ในชวงเดือนใด

แผนพัฒนาทองถิน่ สีป่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
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แหลงน้ําทางการเกษตร

จํานวน (แหง)

3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
 1. แมน้ํา
 2. หวย/ลําธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ)

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งป
เพียงพอ
(แหง)

3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง
 2. อางเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6.อื่นๆ (โปรดระบุ)

หากไมเพียงพอ
หมูบานนี้มีน้ําทาง
การเกษตรไมเพียงพอ
ในชวงเดือนใด
 ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.
 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.
 ส.ค.
 ก.ย.
 ต.ค.
 พ.ย.
 ธ.ค.

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหลงน้ํา
1.บอบาดาลสาธารณะ
2.บอน้ําตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมูบาน(ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น)
4.ระบบประปา(การ
ประปาสวนภูมภิ าค)
5.แหลงน้ําธรรมชาติ
6.อื่นๆ

จํานวน
(แหง)
2
2
-

ความเพียงพอของน้ํา
หากไมเพียงพอหมูบาน
การใชงาน อุปโภค บริโภค ตลอดทั้งป
นี้มีน้ําทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใด
ใชได. ใชไมได
เพียงพอ (แหง)
(แหง) (แหง)
 ม.ค.

 ก.พ.
 มี.ค.

 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.  ส.ค.
 ก.ย.  ต.ค.
 พ.ย.  ธ.ค.

แผนพัฒนาทองถิน่ สีป่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
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บานหนองไทร หมูที่ 8
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน
บานหนองไทร หมูที่ 8 ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย จํานวน
ประชากรทั้งหมด 892 คน ชาย 442 คน หญิง 455 คน ครัวเรือนทั้งหมด 174 ครัวเรือน
พื้นที่ทั้งหมด - ไร
7.2 ขอมูลดานการเกษตร
ประเภทของการทําการเกษตร
1. ทํานา

2. ทําสวน

3. ทําไร

4. อื่นๆ

1.ในเขตชลประทาน

จํานวน

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)
..…-…..กก./ไร

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
2.นอกเขตชลประทาน 92 ครัวเรือน 400 กก./ไร
1,027 ไร
สวน....................
..…-…..ครัวเรือน ..…-…..กก./ไร
……..…-……...ไร
สวน....................
..…-…..ครัวเรือน ..…-…..กก./ไร
……..…-……...ไร
สวน....................
..…-…..ครัวเรือน ..…-…..กก./ไร
……..…-……...ไร
สวน....................
..…-…..ครัวเรือน ..…-…..กก./ไร
……..…-……...ไร
1. ไรออย
25 ครัวเรือน 10,000กก./ไร
200 ไร
2. ไรขาวโพด
..…-…..ครัวเรือน ..…-…..กก./ไร
……..…-……...ไร
3. ไรมันสําปะหลัง
........ครัวเรือน ............ กก./ไร
……..…-……...ไร
4. อื่นๆ(โปรดระบุ)
....... ครัวเรือน ..…-…..กก./ไร
.......ยางพารา.............
...........ไร
1. อื่นๆ(โปรดระบุ)
..…-…..ครัวเรือน ..…-…..กก./ไร
................................... ……..…-……...ไร

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร)
..…-…..บาท/ไร

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร)
..…-…..บาท/ไร

2,000 บาท/ไร

4,000 บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

5,000บาท/ไร
..…-…..บาท/ไร

10,000 บาท/
ไร
..…-…..บาท/ไร

........... บาท/ไร

10,000บาท/ไร

............. บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

แผนพัฒนาทองถิน่ สีป่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
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7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทํา
การเกษตร
ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ย
เพียงพอ
ในปที่ผานมา (มิลลิเมตร)
กรณีที่ทราบโปรดระบุ
ไมเพียงพอ
ความเพียงพอของน้ําเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งป
จํานวน (แหง)
เพียงพอ(แหง)

แหลงน้ําทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหลงน้ําทางกาเกษตร
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
 1. แมน้ํา
 2. หวย/ลําธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ)
3.3)แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง
 2. อางเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ

2
-

-

-

-

หากไมเพียงพอ
หมูบานนี้มีน้ําทาง
การเกษตรไมเพียงพอ
ในชวงเดือนใด













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

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหลงน้ํา
1.บอบาดาลสาธารณะ
2.บอน้ําตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมูบาน(ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น)
4.ระบบประปา(การ
ประปาสวนภูมภิ าค)
5.แหลงน้ําธรรมชาติ
6.อื่นๆ

จํานวน
(แหง)
2
1
-

ความเพียงพอของน้ํา
หากไมเพียงพอหมูบาน
การใชงาน
อุปโภค บริโภค ตลอดทั้งป นี้มีน้ําทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใด
ใชได. ใชไมได
เพียงพอ (แหง)
(แหง) (แหง)


 ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.

 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.  ต.ค.
 ส.ค.  พ.ย.
 ก.ย.  ธ.ค.
แผนพัฒนาทองถิน่ สีป่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
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บานหนองบัว หมูที่ 9
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน
บานหนองบัว หมูท ี่ 9 ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย จํานวน
ประชากรทั้งหมด 425 คน ชาย 210 คน หญิง 215 คน ครัวเรือนทั้งหมด 106 ครัวเรือน
พื้นที่ทั้งหมด 870 ไร
7.2 ขอมูลดานการเกษตร
ประเภทของการทําการเกษตร
1. ทํานา

2. ทําสวน

3. ทําไร

4. อื่นๆ

1.ในเขตชลประทาน

จํานวน

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
2.นอกเขตชลประทาน 80 ครัวเรือน
870 ไร
สวน.... ..........
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
สวน....................
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
สวน....................
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
สวน....................
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
1. ไรออย
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
2. ไรขาวโพด
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
3. ไรมันสําปะหลัง
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
4. อื่นๆ(โปรดระบุ)
..…-…..ครัวเรือน
.................................. ……..…-……...ไร
1. อื่นๆ(โปรดระบุ)
..…-…..ครัวเรือน
................................... ……..…-……...ไร

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)
..…-…..กก./ไร

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร)
..…-…..บาท/ไร

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร)
..…-…..บาท/ไร

400 กก./ไร

15,000 บาท/ไร

2,600 บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

1,500 บาท/ไร

3,000 บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

1,500กก./ไร

1,800บาท/ไร

10,500บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

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

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทํา
การเกษตร
ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ย
เพียงพอ
ในปที่ผานมา (มิลลิเมตร)
กรณีที่ทราบโปรดระบุ
ไมเพียงพอ
ความเพียงพอของน้ําเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งป
จํานวน (แหง)
เพียงพอ(แหง)

แหลงน้ําทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหลงน้ําทางกาเกษตร
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
 1. แมน้ํา
 2. หวย/ลําธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ)
3.3)แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง
 2. อางเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ

-

-

2

-

หากไมเพียงพอ
หมูบานนี้มีน้ําทาง
การเกษตรไมเพียงพอ
ในชวงเดือนใด













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

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหลงน้ํา
1.บอบาดาลสาธารณะ
2.บอน้ําตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมูบาน(ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น)
4.ระบบประปา(การ
ประปาสวนภูมภิ าค)
5.แหลงน้ําธรรมชาติ
6.อื่นๆ

จํานวน
(แหง)
2
1
-

ความเพียงพอของน้ํา
หากไมเพียงพอหมูบาน
การใชงาน
อุปโภค บริโภค ตลอดทั้งป นี้มีน้ําทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใด
ใชได. ใชไมได
เพียงพอ (แหง)
(แหง) (แหง)

 ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.

 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.  ต.ค.
 ส.ค.  พ.ย.
 ก.ย.  ธ.ค.
แผนพัฒนาทองถิน่ สีป่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
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บานหนองมวงนอย หมูที่ 10
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน
บานหนองมวงนอย หมูที่ 10 ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
จํานวนประชากรทั้งหมด 354 คน ชาย 174 คน หญิง 180 คน ครัวเรือนทั้งหมด 88
ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 1,229 ไร
7.2 ขอมูลดานการเกษตร
ประเภทของการทําการเกษตร
1. ทํานา

2. ทําสวน

3. ทําไร

4. อื่นๆ

1.ในเขตชลประทาน

จํานวน

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)
..…-…..กก./ไร

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
2.นอกเขตชลประทาน 70 ครัวเรือน
401 กก./ไร
............. ไร
สวน....ผัก..........
..…-…..ครัวเรือน ..…-…..กก./ไร
……..…-……...ไร
สวน....................
..…-…..ครัวเรือน ..…-…..กก./ไร
……..…-……...ไร
สวน....................
..…-…..ครัวเรือน ..…-…..กก./ไร
……..…-……...ไร
สวน....................
..…-…..ครัวเรือน ..…-…..กก./ไร
……..…-……...ไร
1. ไรออย
5 ครัวเรือน 15,000กก./ไร
125 ไร
2. ไรขาวโพด
..…-…..ครัวเรือน ..…-…..กก./ไร
……..…-……...ไร
3. ไรมันสําปะหลัง
..…-…..ครัวเรือน ..…-…..กก./ไร
……..…-……...ไร
4. อื่นๆ(โปรดระบุ)
..…-…..ครัวเรือน ..…-…..กก./ไร
.................................. ……..…-……...ไร
1. อื่นๆ(โปรดระบุ)
..…-…..ครัวเรือน ..…-…..กก./ไร
................................... ……..…-……...ไร

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร)
..…-…..บาท/ไร

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร)
..…-…..บาท/ไร

1,801 บาท/ไร

4,411 บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

1,800บาท/ไร

10,500บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

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

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทํา
การเกษตร
ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ย
เพียงพอ
ในปที่ผานมา (มิลลิเมตร)
กรณีที่ทราบโปรดระบุ
ไมเพียงพอ
ความเพียงพอของน้ําเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งป
จํานวน (แหง)
เพียงพอ(แหง)

แหลงน้ําทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหลงน้ําทางกาเกษตร
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
 1. แมน้ํา
 2. หวย/ลําธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ)
3.3)แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง
 2. อางเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ

3
-


-

3

-

หากไมเพียงพอ
หมูบานนี้มีน้ําทาง
การเกษตรไมเพียงพอ
ในชวงเดือนใด













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

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหลงน้ํา
1.บอบาดาลสาธารณะ
2.บอน้ําตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมูบาน(ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น)
4.ระบบประปา(การ
ประปาสวนภูมภิ าค)
5.แหลงน้ําธรรมชาติ
6.อื่นๆ

จํานวน
(แหง)
3
1
-

ความเพียงพอของน้ํา
หากไมเพียงพอหมูบาน
การใชงาน
อุปโภค บริโภค ตลอดทั้งป นี้มีน้ําทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใด
ใชได. ใชไมได
เพียงพอ (แหง)
(แหง) (แหง)
 ม.ค.

 ก.พ.
 มี.ค.

 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.  ต.ค.
 ส.ค.  พ.ย.
 ก.ย.  ธ.ค.
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บานหนองน้ําขุน หมูที่ 11
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน
บานหนองน้ําขุน หมูที่ 11 ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย จํานวน
ประชากรทั้งหมด 655 คน ชาย 330 คน หญิง 325 คน ครัวเรือนทั้งหมด 136
ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 1,010 ไร
7.2 ขอมูลดานการเกษตร
ประเภทของการทําการเกษตร
1. ทํานา

2. ทําสวน

3. ทําไร

4. อื่นๆ

1.ในเขตชลประทาน

จํานวน

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
2.นอกเขตชลประทาน 104 ครัวเรือน
1,362 ไร
สวน.....ผัก..........
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
สวน....................
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
สวน....................
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
สวน....................
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
1. ไรออย
20 ครัวเรือน
…………… ไร
2. ไรขาวโพด
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
3. ไรมันสําปะหลัง
6 ครัวเรือน
.............. ไร
4. อื่นๆ(โปรดระบุ)
..…-…..ครัวเรือน
.................................. ……..…-……...ไร
1. อื่นๆ(โปรดระบุ)
..…-…..ครัวเรือน
................................... ……..…-……...ไร

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)
..…-…..กก./ไร

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร)
..…-…..บาท/ไร

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร)
..…-…..บาท/ไร

400 กก./ไร

2,650 บาท/ไร

3,200 บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

1,000 บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

1,300กก./ไร

4,500บาท/ไร

13,000บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

500 กก./ไร

1,000บาท/ไร

1,200 บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

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

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทํา
การเกษตร
ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ย
เพียงพอ
ในปที่ผานมา (มิลลิเมตร)
กรณีที่ทราบโปรดระบุ
ไมเพียงพอ
ความเพียงพอของน้ําเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งป
จํานวน (แหง)
เพียงพอ(แหง)

แหลงน้ําทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหลงน้ําทางกาเกษตร
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
 1. แมน้ํา
 2. หวย/ลําธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ)
3.3)แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง
 2. อางเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ

1
6
1
-




-

-

-

หากไมเพียงพอ
หมูบานนี้มีน้ําทาง
การเกษตรไมเพียงพอ
ในชวงเดือนใด













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

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหลงน้ํา
1.บอบาดาลสาธารณะ
2.บอน้ําตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมูบาน(ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น)
4.ระบบประปา(การ
ประปาสวนภูมภิ าค)
5.แหลงน้ําธรรมชาติ
6.อื่นๆ

จํานวน
(แหง)
1
2
-

ความเพียงพอของน้ํา
หากไมเพียงพอหมูบาน
การใชงาน
อุปโภค บริโภค ตลอดทั้งป นี้มีน้ําทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใด
ใชได. ใชไมได
เพียงพอ (แหง)
(แหง) (แหง)
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.
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บานบุตาริด หมูที่ 12
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน
บานบุตาริด หมูที่ 12 ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
จํานวนประชากรทั้งหมด 425 คน ชาย 191 คน หญิง 234 คน ครัวเรือนทั้งหมด 93
ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 1,250 ไร
7.2 ขอมูลดานการเกษตร
ประเภทของการทําการเกษตร
1. ทํานา

2. ทําสวน

3. ทําไร

4. อื่นๆ

1.ในเขตชลประทาน

จํานวน

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
2.นอกเขตชลประทาน 78 ครัวเรือน
1,115 ไร
สวน....................
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
สวน....................
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
สวน....................
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
สวน....................
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
1. ไรออย
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
2. ไรขาวโพด
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
3. ไรมันสําปะหลัง
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
4. อื่นๆ(โปรดระบุ)
..…-…..ครัวเรือน
.................................. ……..…-……...ไร
1. อื่นๆ(โปรดระบุ)
..…-…..ครัวเรือน
................................... ……..…-……...ไร

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)
..…-…..กก./ไร

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร)
..…-…..บาท/ไร

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร)
..…-…..บาท/ไร

400 กก./ไร

2,250 บาท/ไร

4,500 บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

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

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทํา
การเกษตร
ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ย
เพียงพอ
ในปที่ผานมา (มิลลิเมตร)
กรณีที่ทราบโปรดระบุ
ไมเพียงพอ
ความเพียงพอของน้ําเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งป
จํานวน (แหง)
เพียงพอ(แหง)

แหลงน้ําทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหลงน้ําทางกาเกษตร
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
 1. แมน้ํา
 2. หวย/ลําธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ)
3.3)แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง
 2. อางเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ

1
6
1
-




-

-

-

หากไมเพียงพอ
หมูบานนี้มีน้ําทาง
การเกษตรไมเพียงพอ
ในชวงเดือนใด













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

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหลงน้ํา
1.บอบาดาลสาธารณะ
2.บอน้ําตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมูบาน(ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น)
4.ระบบประปา(การ
ประปาสวนภูมภิ าค)
5.แหลงน้ําธรรมชาติ
6.อื่นๆ

จํานวน
(แหง)
1
2
-

ความเพียงพอของน้ํา
หากไมเพียงพอหมูบาน
การใชงาน
อุปโภค บริโภค ตลอดทั้งป นี้มีน้ําทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใด
ใชได. ใชไมได
เพียงพอ (แหง)
(แหง) (แหง)
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.
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บานหนองมวงใต หมูที่ 15
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน
บานหนองมวงใต หมูที่ 15 ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
จํานวนประชากรทั้งหมด 515 คน ชาย 256 คน หญิง 259 คน ครัวเรือนทั้งหมด 124
ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 1,791 ไร
7.2 ขอมูลดานการเกษตร
ผลผลิตเฉลี่ย
ตนทุนการผลิต
ราคาขายโดย
(กก./ไร)
เฉลี่ย (บาท/ไร) เฉลี่ย (บาท/ไร)
1.ในเขตชลประทาน ..…-…..ครัวเรือน ..…420…..กก./ ..…2,000..บาท/ ..3,000..บาท/ไร
……..…-……...ไร
ไร
ไร
2.นอกเขตชลประทาน ..…-…..ครัวเรือน ..…-…..กก./ไร
..…-…..บาท/ไร
..…-…..บาท/ไร
……..…-……...ไร
สวน....................
..…-…..ครัวเรือน ..…-…..กก./ไร
..…-…..บาท/ไร
..…-…..บาท/ไร
……..…-……...ไร
สวน....................
..…-…..ครัวเรือน ..…-…..กก./ไร
..…-…..บาท/ไร
..…-…..บาท/ไร
……..…-……...ไร
สวน....................
..…-…..ครัวเรือน ..…-…..กก./ไร
..…-…..บาท/ไร
..…-…..บาท/ไร
……..…-……...ไร
สวน....................
..…-…..ครัวเรือน ..…-…..กก./ไร
..…-…..บาท/ไร
..…-…..บาท/ไร
……..…-……...ไร
1. ไรออย
..…-…..ครัวเรือน ..…-…..กก./ไร
..…-…..บาท/ไร
..…-…..บาท/ไร
……..…-……...ไร
2. ไรขาวโพด
2 ครัวเรือน
100 กก./ไร 1,000 บาท/ไร 3,000 บาท/ไร
4 ไร
3. ไรมันสําปะหลัง
4 ครัวเรือน 2,500 กก./ไร 1,200 บาท/ไร 2,500 บาท/ไร
10 ไร
4. อื่นๆ(โปรดระบุ)
..…-…..ครัวเรือน ..…-…..กก./ไร
..…-…..บาท/ไร
..…-…..บาท/ไร
.................................. ……..…-……...ไร
1. อื่นๆ(โปรดระบุ)
..…-…..ครัวเรือน ..…-…..กก./ไร
..…-…..บาท/ไร
..…-…..บาท/ไร
................................... ……..…-……...ไร

ประเภทของการทําการเกษตร
1. ทํานา

2. ทําสวน

3. ทําไร

4. อื่นๆ

จํานวน
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7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทํา
การเกษตร
ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ย
เพียงพอ
ในปที่ผานมา (มิลลิเมตร)
กรณีที่ทราบโปรดระบุ
ไมเพียงพอ
ความเพียงพอของน้ําเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งป
จํานวน (แหง)
เพียงพอ(แหง)

แหลงน้ําทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหลงน้ําทางกาเกษตร
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
 1. แมน้ํา
 2. หวย/ลําธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ)
3.3)แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง
 2. อางเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ

1
1
-

-

1

-

หากไมเพียงพอ
หมูบานนี้มีน้ําทาง
การเกษตรไมเพียงพอ
ในชวงเดือนใด













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

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหลงน้ํา
1.บอบาดาลสาธารณะ
2.บอน้ําตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมูบาน(ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น)
4.ระบบประปา(การ
ประปาสวนภูมภิ าค)
5.แหลงน้ําธรรมชาติ
6.อื่นๆ

จํานวน
(แหง)
1
1
-

ความเพียงพอของน้ํา
หากไมเพียงพอหมูบาน
การใชงาน
อุปโภค บริโภค ตลอดทั้งป นี้มีน้ําทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใด
ใชได. ใชไมได
เพียงพอ (แหง)
(แหง) (แหง)
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.
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บานนอยพัฒนา หมูที่ 16
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน
บานนอยพัฒนา หมูที่ 16 ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย จํานวน
ประชากรทั้งหมด 524 คน ชาย 278 คน หญิง 246 คน ครัวเรือนทั้งหมด 118 ครัวเรือน
พื้นที่ทั้งหมด 970 ไร
7.2 ขอมูลดานการเกษตร
ประเภทของการทําการเกษตร
1. ทํานา

2. ทําสวน

3. ทําไร

4. อื่นๆ

1.ในเขตชลประทาน

จํานวน

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)
..…-…..กก./ไร

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
2.นอกเขตชลประทาน 52 ครัวเรือน
400 กก./ไร
………. ไร
สวน...ยางพารา...
..…-…..ครัวเรือน ..…-…..กก./ไร
……..…-……...ไร
สวน....................
..…-…..ครัวเรือน ..…-…..กก./ไร
……..…-……...ไร
สวน....................
..…-…..ครัวเรือน ..…-…..กก./ไร
……..…-……...ไร
สวน....................
..…-…..ครัวเรือน ..…-…..กก./ไร
……..…-……...ไร
1. ไรออย
12 ครัวเรือน
10 กก./ไร
182 ไร
2. ไรขาวโพด
..…-…..ครัวเรือน ..…-…..กก./ไร
……..…-……...ไร
3. ไรมันสําปะหลัง
20 ครัวเรือน 2,000 กก./ไร
60 ไร
4. อื่นๆ(โปรดระบุ)
..…-…..ครัวเรือน ..…-…..กก./ไร
.................................. ……..…-……...ไร
1. อื่นๆ(โปรดระบุ)
..…-…..ครัวเรือน ..…-…..กก./ไร
................................... ……..…-……...ไร

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร)
..…-…..บาท/ไร

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร)
..…-…..บาท/ไร

2,650 บาท/ไร

3,200 บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

4,600 บาท/ไร

1,000 บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

1,400 บาท/ไร

18,000 บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร
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7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร
ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทํา
การเกษตร
ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ย
เพียงพอ
ในปที่ผานมา (มิลลิเมตร)
กรณีที่ทราบโปรดระบุ
ไมเพียงพอ
ความเพียงพอของน้ําเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งป
จํานวน (แหง)
เพียงพอ(แหง)

แหลงน้ําทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหลงน้ําทางกาเกษตร
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
 1. แมน้ํา
 2. หวย/ลําธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ)
3.3)แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง
 2. อางเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ

2
1
1
-

-

2

-

หากไมเพียงพอ
หมูบานนี้มีน้ําทาง
การเกษตรไมเพียงพอ
ในชวงเดือนใด













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

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหลงน้ํา
1.บอบาดาลสาธารณะ
2.บอน้ําตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมูบาน(ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น)
4.ระบบประปา(การ
ประปาสวนภูมภิ าค)
5.แหลงน้ําธรรมชาติ
6.อื่นๆ

จํานวน
(แหง)
2
1
2

ความเพียงพอของน้ํา
หากไมเพียงพอหมูบาน
การใชงาน
อุปโภค บริโภค ตลอดทั้งป นี้มีน้ําทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใด
ใชได. ใชไมได
เพียงพอ (แหง)
(แหง) (แหง)
 ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.


 เม.ย.
 พ.ค.

 มิ.ย.
 ก.ค.  ต.ค.

 ส.ค.  พ.ย.
 ก.ย.  ธ.ค.
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บานใหมอัมพวัน หมูที่ 17
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน
บานใหมอัมพวัน หมูที่ 17 ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
จํานวนประชากรทั้งหมด 242 คน ชาย 110 คน หญิง 132 คน ครัวเรือนทั้งหมด 50
ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 813 ไร
7.2 ขอมูลดานการเกษตร
ประเภทของการทําการเกษตร
1. ทํานา

2. ทําสวน

3. ทําไร

4. อื่นๆ

1.ในเขตชลประทาน

จํานวน

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
2.นอกเขตชลประทาน 35 ครัวเรือน
812 ไร
สวน....................
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
สวน....................
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
สวน....................
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
สวน....................
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
1. ไรออย
2 ครัวเรือน
.............ไร
2. ไรขาวโพด
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
3. ไรมันสําปะหลัง
..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร
4. อื่นๆ(โปรดระบุ)
..…-…..ครัวเรือน
.................................. ……..…-……...ไร
1. อื่นๆ(โปรดระบุ)
..…-…..ครัวเรือน
................................... ……..…-……...ไร

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)
..…-…..กก./ไร

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร)
..…-…..บาท/ไร

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร)
..…-…..บาท/ไร

400 กก./ไร

1,850 บาท/ไร

4,400 บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..บาท/ไร

..…-…..กก./ไร

..…-…..บาท/ไร

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

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทํา
การเกษตร
ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ย
เพียงพอ
ในปที่ผานมา (มิลลิเมตร)
กรณีที่ทราบโปรดระบุ
ไมเพียงพอ
ความเพียงพอของน้ําเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งป
จํานวน (แหง)
เพียงพอ(แหง)

แหลงน้ําทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหลงน้ําทางกาเกษตร
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
 1. แมน้ํา
 2. หวย/ลําธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ)
3.3)แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง
 2. อางเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ

1
-

-

-

-

หากไมเพียงพอ
หมูบานนี้มีน้ําทาง
การเกษตรไมเพียงพอ
ในชวงเดือนใด













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

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหลงน้ํา
1.บอบาดาลสาธารณะ
2.บอน้ําตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมูบาน(ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น)
4.ระบบประปา(การ
ประปาสวนภูมภิ าค)
5.แหลงน้ําธรรมชาติ
6.อื่นๆ

จํานวน
(แหง)
1
2
-

ความเพียงพอของน้ํา
หากไมเพียงพอหมูบาน
การใชงาน
อุปโภค บริโภค ตลอดทั้งป นี้มีน้ําทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใด
ใชได. ใชไมได
เพียงพอ (แหง)
(แหง) (แหง)
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.
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๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๘.๑ การนับถือศาสนา
- ผูที่นับถือศาสนาพุทธ รอยละ ๙๘
วัด
5 แหง
สํานักสงฆ
๑ แหง
๘.๒ ประเพณีและงานประจําป
- ประเพณีวันขึ้นปใหม
ประมาณเดือน มกราคม
- ประเพณีวันสงกรานต
ประมาณเดือน เมษายน
- ประเพณีลอยกระทง
ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน
- ประเพณีวันเขาพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดอนุรักษณภูมิปญญา
ทองถิ่น ไดแก วิธีการทําเครื่องจักสารใชสําหรับในครัวเรือน การทอผาไหม การทอเสื่อจากตนกก
และวิธีการจับปลาธรรมชาติ
ภาษาถิ่น สวนมากรอยละ ๙๐ % พูดภาษาอิสาน
๘.๔ สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดผลิตของใชพื้นเมืองขึ้นใชในครัวเรือนและ
เหลือเอาไวจําหนวยบาง ไดแก เสื่อที่ทอจากตนกก เครื่องจักรสานที่ทําจากไมไผ ผาสิ้นตีนแดง

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ
๙.๑ น้ํา
น้ําที่ใชในการอุปโภค-บริโภค เปนน้ําที่ไดจากน้ําฝน และน้ําจากแหลงน้ําสาธารณะของ
แตหมูบาน สําหรับน้ําใตดินมีปริมาณนอย ไมสามารถนําขึ้นมาใชใหพอเพียงได
๙.๒ ปาไม
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญเปนพื้นที่เพื่อการเกษตรไมมีพื้นที่ปาไมที่เปนพื้นที่
ปาสงวนแหงชาติ แตจะมีเพียงที่สาธารณะประโยชนในบางพื้นที่ คือบานหนองมวงนอย บานหนอง
มวงใต บานหนองไทร
๙.๓ ภูเขา
ในเขตเขตองคการบริหารสวนตําบลไมมีภูเขา
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้ น ที่ ขององค การบริ ห ารส ว นตํ าบลส ว นมากเป น พื้ น ที่ สํ าหรั บ เพาะปลู ก ที่ อยู อาศั ย
ร า นค า สถานประกอบการ ตามลํ า ดั บ และมี พื้ น ที่ เ พี ย งเล็ ก น อ ยที่ เ ป น พื้ น ที่ ส าธารณะ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ก็ไดแก ดิน น้ํา ตนไม เปนตน น้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลง
น้ําใชในการเกษตรไม เพียงพอ ปญหาคือ ยังไมสามารถหาแหลงน้ําสําหรั บการเกษตรไดเพิ่มขึ้ น
เพราะพื้นที่สวนมากเปนของประชาชน ปญหาดานขยะ เมื่อชุมชนเพิ่มมากขึ้นขยะก็เพิ่มมากขึ้น
การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลไดจัดทําโครงการเพื่อแกปญ หาใหกับประชาชนและ
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เปนไปตามความตองการของประชาชน เชน โครงการคัดแยกขยะ เพื่อรองรับขยะใหครอบคลุมทั้ง
พื้นที่ โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศนใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนชุมชนนาอยู เปนที่พักผอนหยอนใจของประชาชน

๑๐. อืน่ ๆ
๑๐.๑ สรุปผลการสํารวจขอมูลพื้นฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดดําเนินการสํารวจขอมูลพื้นฐานในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เพื่อนําผลการสํารวจมาพิจารณาแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นใหแกชุมชน ดังนี้
๑) ประชาชนกรอายุตั้งแต ๓๕ ขึ้นไป ไมไดตรวจสุขภาพประจําป
๒) ประชากรที่สูบบุหรี่
๓) ประชากรที่ดื่มสุรา
การแกไขปญหา
๑) สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนสนใจในสุขภาพมากขึ้น โดยการจัดโครงการ/
กิจกรรมตางๆ ใหเห็นถึงผลดีของการรักษาสุขภาพ
๒) รณรงค สงเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา ลด ละ เลิก เพื่อให
ประชาชนเกิดความตะหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา
๓) สงเสริมการประกอบอาชีพตางๆ ใหกับประชาชน เพื่อเพิ่มรายได แกไขปญหา
ความยากจนในชุมชน
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สวนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาทองถิน่ ตามแผนพัฒนาทองถิน่
(พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)
๑. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณทีไ่ ดรบั และการเบิกจายงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

๑.๑ สรุปสถานการณพฒ
ั นา การตัง้ งบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ
ตามทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕6 – ๒๕๖๐) และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ขึ้นมา
เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) อันมีลักษณะเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแผนที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปน
การกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความ
ตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุก
ป โดยองคการบริหารสวนตําบลไดใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป การจายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอใหหนวยงานอื่นมาดําเนินงาน
ให รวมทั้ ง วางแนวทางเพื่ อ ให มี ก ารปฏิ บั ติ ใ ห บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ต ามโครงการที่ กํ า หนดไว ใ น
แผนพัฒนาสามป
ทั้งนี้ องคการบริห ารส วนตําบลไดดํ าเนิน การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ
ดังกลาว ตามแผนพัฒนาซึง่ สามารถสรุปไดดังนี้
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
ป ๒๕๕๗
ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงการ
ผลการการ
(เปาหมาย)
ดําเนินงาน
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
13
12
๒. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
15
11
๓. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ
4
3
เรียบรอย
๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
5
4
ภูมปญญาทองถิ่น
๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
13
9
6. การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
2
รวมทั้งสิ้น
52
39
คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา
75.00
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จํานวนโครงการ
ปรากฏอยูใน
บรรจุใน
คิดเปนรอยละ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนพัฒนาสาม ขอบัญญัติ
ของโครงการที่
ป
(นําไปปฏิบัติ) ปรากฏในแผนฯ
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
23
13
13.40
๒. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
31
15
15.46
๓. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
8
4
4.12
การรักษาความสงบเรียบรอย
4. ยุทธศาสตรการวางแผน การสงเสริมการ
2
0.00
ลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปญญา
8
5
5.15
ทองถิ่น
๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหาร
18
13
13.40
จัดการบานเมืองที่ดี
6. การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากร
7
2
2.06
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม
รวม
97
52
53.61
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5. การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
รวมทั้งสิ้น
คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา

ป ๒๕๕8
โครงการ
ผลการการ
(เปาหมาย)
ดําเนินงาน
16
16
3
1
32
24
9
8
2
2
62
51
82.26
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
5. การบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
รวม

จํานวนโครงการ
ปรากฏอยูใน
บรรจุใน
คิดเปนรอยละ
แผนพัฒนา
ขอบัญญัติ
ของโครงการที่
สามป
(นําไปปฏิบัติ) ปรากฏในแผนฯ
25
16
15.84
8
3
2.97
50
32
31.68
13

9

8.91

5

2

1.98

101

62

61.38

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖3)
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5. การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
รวมทั้งสิ้น
คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา

ป ๒๕๕9
โครงการ
ผลการการ
(เปาหมาย)
ดําเนินงาน
24
24
4
3
25
19
9
5
3
2
65
53
81.54
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมือง
ที่ดี
5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดลอม
รวม

การดําเนินงาน
จํานวน
โครงการ
รอยละ

การดําเนินงาน
จํานวน
โครงการ
รอยละ

การดําเนินงาน
จํานวน
โครงการ
รอยละ

จํานวนโครงการ
บรรจุใน
คิดเปนรอยละ
ขอบัญญัติ
ของโครงการที่
(นําไปปฏิบัต)ิ ปรากฏในแผนฯ
24
39.92
4
6.15
25
38.46

ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา
สามป
47
6
53
13

9

13.85

4

3

4.62

123

65

52.85

ผลการดําเนินงาน
(ตารางเปรียบเทียบ ปงบประมาณ ๒๕๕7 กับ ๒๕๕8)
แผนพัฒนา
ขอ
ดําเนิน
แผนพัฒนา
สามป
บัญญัติ
การ
สามป
๒๕๕๗
๒๕๕๗
ไดจริง
๒๕๕๘

ขอ
บัญญัติ
๒๕๕๘

ดําเนิน
การ
ไดจริง

97

52

39

101

62

51

-

53.61

40.20

-

61.38

50.50

ขอ
บัญญัติ
๒๕๕9

ดําเนิน
การ
ไดจริง

ผลการดําเนินงาน
(ตารางเปรียบเทียบ ปงบประมาณ ๒๕๕8 กับ ๒๕๕9)
แผนพัฒนา
ขอ
ดําเนิน
แผนพัฒนา
สามป
บัญญัติ
การ
สามป
๒๕๕๘
๒๕๕๘
ไดจริง
๒๕๕9

101

62

51

123

65

53

-

61.38

50.49

-

52.85

43.09

ขอ
บัญญัติ
๒๕๕๘

ดําเนิน
การ
ไดจริง

ผลการดําเนินงาน
(ตารางเปรียบเทียบ ปงบประมาณ ๒๕๕9 กับ ๒๕60)
แผนพัฒนา
ขอ
ดําเนิน
แผนพัฒนา
สามป
บัญญัติ
การ
สามป
๒๕๕9
๒๕๕9
ไดจริง
๒๕๕๘

123

65

53

115

54

-

52.85

43.09

-

46.96

ยังไมได
ดําเนินการ
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๑.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิน่ ไปปฏิบตั ใิ นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ตามทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อ
ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลใหบรรลุเปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตาม
และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจั ด ทํ าแผนขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และ(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒พ.ศ. ๒๕๕๙)
ขอ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นา ซึ่ ง คณะกรรมการจะต อ งดํ า เนิ น การกํ า หนดแนวทาง วิ ธี ก ารในการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็ นซึ่ งได จ ากการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นา ต อผู บ ริ ห ารท องถิ่ น เพื่ อใหผู บ ริ ห าร
ทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่ เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง
นอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
ซึ่งแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสามารถนําไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพไดดังนี้
(1) เชิงปริมาณ
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
โครงการที่บรรจุในแผน
จํานวน 52 โครงการ
สามารถดําเนินการได
จํานวน 39 โครงการ
คิดเปนรอยละ 75.00
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)
องค การบริ ห ารส วนตํ าบลสามารถดํ าเนิ นงานได ต ามวั ตถุ ป ระสงค
ร อ ยละ ๕๐ ขึ้ น ไปของแผนและสามารถดํ า เนิ น การได ใ นอั ต ราที่
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
โครงการที่บรรจุในแผน
จํานวน 62 โครงการ
สามารถดําเนินการได
จํานวน 51 โครงการ
คิดเปนรอยละ 82.26
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕60)
องค การบริ ห ารส วนตํ าบลสามารถดํ าเนิ นงานได ต ามวั ตถุ ป ระสงค
ร อ ยละ 8๐ ขึ้ น ไปของแผนและสามารถดํ า เนิ น การได ใ นอั ต ราที่
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา
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 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖3)
โครงการที่บรรจุในแผน
จํานวน 65 โครงการ
สามารถดําเนินการได
จํานวน 53 โครงการ
คิดเปนรอยละ 81.53
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕59 – ๒๕61)
องค การบริ ห ารส วนตํ าบลสามารถดํ าเนิ นงานได ต ามวั ตถุ ป ระสงค
ร อ ยละ 8๐ ขึ้ น ไปของแผนและสามารถดํ า เนิ น การได ใ นอั ต ราที่
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)
โครงการที่บรรจุในแผน
จํานวน 54 โครงการ
สามารถดําเนินการได
จํานวน - โครงการ
คิดเปนรอยละ 0.00 (ยังไมไดดําเนินการ)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕62)
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลคาดว า จะสามารถดํ า เนิ น งานได ต าม
วัตถุประสงครอยละ 8๐ ขึ้นไปของแผนและสามารถดําเนินการไดใน
อัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา
(๒) เชิงคุณภาพ
จากผลการดํ า เนิ น การพั ฒ นาท อ งถิ่ น เป น เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะช ว ยให อ งค ก ร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ได พิ จ ารณาอย างรอบคอบให เ ห็ น ถึ ง ความเชื่ อ มโยงระหว างแนวทางการ
ดํ าเนิ น งานต างๆ ที่ อาจมี ความเชื่ อมโยงและส งผลทั้ งในเชิ งสนั บ สนุ น และเป น อุ ป สรรคต อกั น
เพื่ อ ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น นํ า มาตั ด สิ น ใจในการกํ า หนดแนวทางการดํ า เนิ น งานและใช
ทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด
จากการประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติและการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาที่ผานมา
ถือวาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยประสบผลสําเร็จเปนอยางดี โดยในแตละปงบประมาณผล
การดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล มีจํานวนโครงการทั้งหมดจะเห็นไดวามีการ
พั ฒ นามุ งเน น ในด า นต างๆ ไม ว าจะเป น ด า นโครงสร างพื้ น ฐาน ด า นคุ ณภาพชี วิ ต ด านการจั ด
ระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมปญญาทองถิ่น ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และดานการบริหาร
จัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบ
ถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม การประเมินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลในการ
พัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา
พบวาประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจคิดเปนรอยละ 79.89
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๒. ผลทีไ่ ดรบั จากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

๒.๑ ผลทีไ่ ดรบั หรือผลทีส่ าํ คัญ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดดําเนินงานตางๆ ตั้งแตมีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เพื่อแกไขปญหาใหกับประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความมั่งคงในการ
พัฒนาเพื่อใหความเปนอยูของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
นั้น ผลที่ไดรับมีดังนี้
๑. ประชาชนมีน้ําประปาใชทุกครัวเรือน
๒. ประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน
๓. ประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาไดสะดวก
๔. ไมมีการเกิดอาญชญากรรมในพื้นที่
5. ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ไดรับเงินชวยเหลือเบี้ยยัชีพทุกคน
6. ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธาณะภัยตางๆ
๗. ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับการสาธารณสุข
๘. ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกันภัย
9. ประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ของ อบต.
1๐. ประชาชนไดรับบริการจากงานบริการตางๆ ของ อบต. ดวยความสะดวก
สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลที่คาดวาจะไดรับเพิ่มขึ้น มีดังนี้
๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นสําหรับในการสัญจรไปมาในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล
2. ประชาชนไดรับการฝกอบรมอาชีพเพื่อนําไปประกอบอาชีพเพิ่มรายไดใหกับ
ครัวเรือน
3. ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีระบบระบายน้ําเพิ่มมากขึ้น
4. การกําจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒.๒ ผลกระทบ
ในการดําเนิน งานขององคการบริ หารส ว นตํ าบลทะเมนชั ย ป งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ สามารถดําเนินการไดตามที่ประชาชนตองการเฉลี่ย ๓ ป ซึ่งการดําเนินงานนั้นก็
สามารถสงผลผลกระทบตอชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
๑. การกอสรางถนนเพิ่มขึ้นในเขตองคการบริหารสวนตําบล ทําใหการระบายน้ําได
ชาเกิดน้ําทวมขังในบางจุด ทําใหองคการบริหารสวนตําบลตองเรงกอสรางรางระบายน้ําเพิ่มขึ้นเพื่อ
แกไขปญหาดังกลาว
๒. การพัฒนาเจริญขึ้นทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปดวย สงผลใหเกิด
เปนชุมชนแออัด กอใหเกิดโรคระบาด เชน ไขเลือดออก โรคมือ ทาว ปาก เปนตน
๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แตหนวยบริการดานสาธารณสุขมีไมเพียงพอตอความ
ตองการ ทําใหไมไดรับความสะดวกในการใชบริการ
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๔. การกอสรางทางระบายน้ําในชุมชนสามารถระบายน้ําได แตผลกระทบคือ
ปลายทางที่เปนพื้นที่การเกษตรไดรับความเสียหาย เพาะปลูกไมได เปนแหลงสะสมเชื้อโรคตางๆ

๓. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานทีผ่ า นมาและแนวทางการแกไข
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ปญหา
๑) เจาหนาที่ยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เทาที่ควร
๒) เครื่องมือ เครื่องใช เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย
๓) ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีปญหาที่จะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก
๔) ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก
๕) ประชาชนยังไมเขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลที่จะ
สามารถดําเนินการได
อุปสรรค
๑) การขาดความรูเรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช
เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย ทําใหเกิดอุปสรรคในการ
ดําเนินงานเปนอยางยิ่ง
๒) องคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไข
ปญหาของประชาชน
๓) องคการบริหารสวนตําบลสมารถดําเนินการไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่
 แนวทางการแกไข
(๑) การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปน
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน
๒) การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลควรจะใหเปนไปตามแผนพัฒนา
สามป กลาวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปมาพิจารณาดําเนินการ
๓) ไมควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ ในแผนพัฒนาสามป
๔) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
๕) ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนมาก
ที่สุด เชน การแกไขปญหาเรื่องน้ําประปา
(๒) การบริการประชาชน
๑) ควรจัดใหมีสถานที่ในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง เชน มีจุดบริการ
และเกาอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี
๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวก รวดเร็วและถูกตอง ในการบริการขององคการบริหารสวนตําบล
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ประชาชน
เกิดความเขาใจ

๓) เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลควรยิ้มแยม แจมใส และพูดจาสุภาพตอ
๔) ควรสรางความสัมพันธระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับประชาชน เพื่อให

๕) ควรสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นกับองคการบริหารสวนตําบล
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ปญหา
๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลยังมีบางโครงการ/
กิจกรรมที่ไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา คือ ไมมีในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๒) องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตรการพัฒนา
๓) องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ/กิจกรรม
ที่ตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
อุปสรรค
๑) องค การบริ ห ารส ว นตํ าบลมี งบประมาณไม เ พี ย งพอต อการดํ าเนิ น งานแก ไข
ปญหาและความตองการของประชาชนในชุมชนไดทั้งหมด
๒) องคการบริหารสวนตําบลตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดาน
บางรายการยังไมเพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทําใหตองโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจาย
รายการใหม
 แนวทางการแกไข
(๑) การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปน
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน
๒) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการ
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามป
๓) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายใหสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
๔) องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลควรพิ จ ารณาตั้ ง งบประมาณให เ พี ย งพอและ
เหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานที่จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด
โอนตั้งจายรายการใหม
๕) ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนไดรับความเดือดรอน
มากที่สุด เชน การแกไขปญหาเรื่องน้ําประปา การขาดแคลนน้ําในการอุปโภค-บริโภค และปญหา
วาตภัยที่เกิดขึ้นเปนประจําทุกป
(๒) การบริการประชาชน
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๑) ควรจัดใหมีสถานที่ในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง เชน มีจุดบริการ
และเกาอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี
๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวก รวดเร็วและถูกตอง ในการบริการขององคการบริหารสวนตําบล
๓) เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลควรยิ้มแยม แจมใส และพูดจาสุภาพตอ
ประชาชน
๔) ควรสรางความสัมพันธระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับประชาชน
เพื่อใหเกิดความเขาใจ
๕) ควรสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นกับองคการบริหารสวนตําบล
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ปญหา
๑) องคการบริหารสวนตําบลไดรับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและ
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลนอยกวาปที่ผานมา ซึ่งไมไดรับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไวใน
งบประมาณรายจายประจําป ทําใหไมสามารถดําเนินการโครงการไดทั้งหมด
๒) เครื่องมือ เครื่องใช เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไมเพียงพอตอการดําเนินการ
๓) ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีปญหาที่จะตองแกไขอยูเปน
จํานวนมาก
๔) ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก
อุปสรรค
๑) อํานาจหนาที่มีขอจํากัดทําใหไมสามารถดําเนินการได
 แนวทางการแกไข
(๑) การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามา
เปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน
๒) การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสามป ค วรพิ จ ารณางบประมาณและคํ า นึ ง ถึ ง
สถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามป
๓) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายใหสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
๔) องค การบริ หารส ว นตํ าบลควรพิจ ารณาตั้ งงบประมาณให เ พี ย งพอและ
เหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานที่จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด
โอนตั้งจายรายการใหม
(๒) การบริการประชาชน
๑) ควรปรับปรุงระบบทอระบายน้ํา แกไขปญหาขยะไมใหสงกลิ่นเหม็น
๒) ควรปรั บสถานที่ ในการใหบ ริ การประชาชนอย างพอเพี ย ง เช น มี จุ ด
บริการและเกาอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี
แผนพัฒนาทองถิน่ สีป่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

ห น า | 42

๓) องคการบริหารสวนตําบลควรจัดประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ผานทางหอ
กระจายขาวมากกวานี้และประชาสัมพันธขาวบอยๆ
๔) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวก รวดเร็วและถูกตอง ในการบริการขององคการบริหารสวนตําบล
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สวนที่ ๓
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิน่
๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธกับ
แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป โดยมุงเนนเพื่อขับ เคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ ง
และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของประเทศไทยกําลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบ
ยุทธศาสตรชาติตอที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ
ปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ โดยราง
กรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙) สรุปยอได ดังนี้
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรชาติกับแผนในระดับตางๆ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
อาทิ แผนปฎิรูป/แผนพัฒนา
โครงสรางพืน้ ฐาน/แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ัล/
สิ่งแวดลอม/การศึกษา/
สาธารณสุข/วัฒนธรรม/การ
ทองเที่ยว

นโยบายความมั่นคงแหงชาติ

แผนงบประมาณเชิงบูรณาการ
FUNCTON

AREA

AGENDA

แผนแมบทยุทธศาสตรเฉพาะ
นโยบายรัฐบาล
แผนบริหารราชการแผนดิน

แผนปฏิบัติการกระทรวง/กรม/หนวยปฏิบัติ
แผนพัฒนากลุมจังหวัด/จังหวัด

๑. ความเปนมา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาที่ในการจัดทารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพื่อ
ใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติ
ระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะที่
๒ ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ป ๒๕๖๐ เปนตนไป)
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป และ (๒)
คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทารางแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป
คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป ไดดําเนินการยกรางกรอบ
ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและ
ข อเสนอแนะจากกรรมการจั ด ทํ ายุ ทธศาสตร ช าติ ที่มาจากหลายภาคส ว น ได แ ก ภ าคราชการ
ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ
และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกรางยุทธศาสตรชาติดวย และไดนําเสนอ
รางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยู
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ระหว างการดาเนิ น การปรั บ ปรุ งร างกรอบยุ ทธศาสตร ช าติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการจั ด ทา
ยุทธศาสตรชาติ
ในการดําเนินการขั้นตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอราง
กรอบยุทธศาสตรชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชน กอนที่จะนําเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใช
เปนกรอบในการกาหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเปนชวงเวลา
ของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน
๒๕๖๔) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเปนแผนระยะ
๕ ป มาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหวางที่กลไกการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซึ่งคาดวาจะดําเนินการ
แลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. สาระสาคัญ
๒.๑ สภาพแวดลอม
ในชวงทศวรรษที่ผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเปนไปอยางรวดเร็ว
และในหลากหลายมิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสาคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสทั้ง
ในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกัน
ทามกลางความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ตองบริหารจัดการดวยความ
ยากลาบากมากขึ้ น กระแสทุ น นิ ย มและการเปลี่ ย นแปลงภู มิ ทั ศ น เ ศรษฐกิ จ ของโลกได ส ง ผลให
โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสรางเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง”
ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาใน
ภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึง
มีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคม
ในเมืองและชนบทขยายวงกวางขึ้น และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรรายยอยและ
ในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพสาหรับประชาชนที่ อยูในพื้ นที่ห างไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะที่การใชเทคโนโลยีใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศที่ใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งสวน
ใหญไมสามารถพัฒนาไดเองภายในประเทศ ตองนาเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยัง
ใช วั ต ถุ ดิ บ และแรงงานเข ม ข น ในการเป น จุ ด แข็ ง ในการแข ง ขั น และขั บ เคลื่ อ นการเจริ ญ เติ บ โต
นอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยี
สมัยใหมรวมทั้งความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทาใหเกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงดาน
อื่นๆ ที่ซับซอนขึ้นอาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ และการกอการราย
อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรง
ขึ้น ซึ่งลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผนดินของภาครัฐ
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นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทาใหภูมิทัศนทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล
ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางขึ้นรวมถึงชองวางทางดิจิทัล
(digital divide) ถาหากไมสามารถลดลงก็จะยิ่งทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปขางหนาสภาพแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสาคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สาคัญ
ตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนที่เขมขนขึ้นอยางตอเนื่องและมีความ
เสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน
ขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสู
เอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชวงระยะ ๑๐ ปขางหนาจะยังคงไดรับผลกระทบ
จากปจจัยสาคัญหลายประการทั้งปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป ๒๕๕๑ –
๒๕๕๒ และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนที่ทาใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพิ่มสูงขึ้น
และกลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนิน
มาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงิน
เฟอไดเมื่อเศรษฐกิจฟนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวาง
ประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนา
เทคโนโลยีใหมที่จะชวยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญและเปนวงกวาง เชนที่เคย
เกิดขึ้นในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการกอตัวที่ชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนา
เทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆ ที่จะเปนโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซึ่งภายใต
เงื่อนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลกในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมที่จะขยายตัวตากวาเฉลี่ยรอยละ ๕.๑
ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณที่ตลาดโลกขยายตัวชา แต
ประเทศตางๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันในตลาดโลกจะมีความ
รุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป ขางหนานี้ จะทาใหขนาด
ของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เงื่อนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยใน
ระยะยาวหากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพื่อแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล
ในด านความมั่นคงของโลกก็กาลัง กาวเข าสูช วงเปลี่ย นผานที่สํ าคัญจากการปรั บ
ดุลอํานาจของสหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผูนาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและ
รัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น นาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความมั่นคงของโลกในชวงป
๒๕๖๐ – ป ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความรวมมือและความขัดแยง โดยขึ้นอยูกับปจจัย
ผลประโยชนแหงชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบาย
ของประเทศและกลุมประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเงื่อนไข
สาคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมที่เปน
อัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมทั้งเกิดการเชื่อมตอและ
การบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซึ่งประเทศไทยจะตองลงทุนดาน
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ทรัพยากรมนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมได เงื่อนไขการผลิตและการบริโภค
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานที่กดดันใหประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสี
เขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสาคัญ และชวยแกปญหาการลดลงของ
ทรัพยากรตางๆ รวมทั้งน้ํามัน ซึ่งแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันให
มุงสูการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะสงผลกระทบตอความมั่นคง
ทางอาหารของโลก
นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสาคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและ
ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ทั้งนี้โครงสรางประชากรโลกที่เขาสูสังคมสูงวัย
แมจะสงผลใหเกิดโอกาสทางธุรกิจใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้ง
มีแรงกดดันตอการใชจายงบประมาณดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศ
กลายเปนความเสี่ยงดานการ คลังที่สําคัญ สําหรับ ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศที่ผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้ น
ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับ
จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะสงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง ตามมาดวยการมีขอกําหนด
ของรูปแบบและกฎเกณฑที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชพื้นที่ และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน การใชระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมาก
ขึ้น
สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนา
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบันทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุม
ประเทศระดับรายไดปานกลางมาตั้งแตป ๒๕๓๑ และไดขยับสูงขึ้นมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศ
ระดับรายไดปานกลางตั้งแตป ๒๕๕๓ และลาสุดในป ๒๕๕๗ รายไดประชาชาติตอหัวเพิ่มขึ้นเปน
๕,๗๓๙๒ ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการสงออกสินคา
อุตสาหกรรมใหญขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขันและมีสวนแบงในตลาดโลก
สูงขึ้นและสรางรายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกสและ
เครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเที่ยว และบริการดานสุขภาพ
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญขึ้นสงผลใหการจางงานเพิ่มขึ้นเปน ๓๘.๑ ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖
ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ ๑ ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอยละ
๒๐.๐ ในป ๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการไดรับ
การศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพื้นฐานตางๆ และการคุมครองทาง
สังคม อื่นๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรตางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลําดับ ใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากขึ้น ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติ
ทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
แผนพัฒนาทองถิน่ สีป่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

ห น า | 48

และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมทั้งกรอบความรวมมือที่ชวยทําใหประเทศไทย
สามารถยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากขึ้น
นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑
ไดสงผลใหภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีขึ้นตาม
แนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันไดแก การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและ
ตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กําหนดกรอบของความ
ยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารอง
ระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ใหมีการดําเนินการ
อยางเปนระบบมากขึ้น มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ สามารถคุมครองผูบริโภคและ
ประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีขึ้น ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด และ
สนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากขึ้น
แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง จุดออนสําคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลําดับ แต
คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและการออมไมเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุมทักษะฝมือสูง
และกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ํา ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิต
รวมตา ตองอาศัยการเพิ่มปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาค
การคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความออนไหว
และผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดย
ที่การใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคายังมีนอย การลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแลวไมถูกนามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็
ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความตอเนื่อง
ประสิทธิภาพต่ํา ขาดความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวงกวาง
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสรวมทั้งการบริหารจัดการนายังไมเปนระบบโครงขาย
ที่สมบูรณและลาชา การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับ
การเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอื่นและไมยึดผลประโยชน
สวนรวมเปนสําคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ําและความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาที่ทาทายมาก
รวมทั้งปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอม
เสื่อมโทรมลงในทุกดาน
ทั้งนี้ ปจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทย
ที่สําคัญ ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา ๒๐
ปตอจากนี้ไป จะมีนัยยะที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง
ผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วยอมสงผลตอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจาย
การลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิต
ผูสู งอายุ ขณะเดี ยวกั นประเทศไทยก็เ ผชิ ญกั บ ขอจากัด ด านทรัพยากร ทั้ งดานแรงงานและ
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ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่มี นั ย ยะต อ ต น ทุ น การผลิ ต และสภาพแวดล อ มความเป น อยู ข องประชาชน
นอกจากนั้นปญหาความเหลื่อมล้ําในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคีสมานฉันทในสังคม
ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ความจําเปนในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคม
และโครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาใหเกิด
ความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และที่สาคัญเงื่อนไขจาเปนที่ตองปรับตัวคือ การแกปญหา
ความออนแอของการบริหารราชการแผนดิน ที่ทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมือง
เพื่อใหเกิดการบริหารราชการที่ดี
โครงสรางที่เปนจุดออนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรงใส
ดังกลาว จะสงผลใหประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใตสถานการณที่
กระแสโลกาภิวัตนเขมขนขึ้น เปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยที่การเคลื่อนยายของผูคน สินคา
และบริการ เงินทุน องคความรูเทคโนโลยี ขอมูลและขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการ
แขงขัน ในตลาดโลกรุนแรงขึ้น โดยที่ ประเทศตางๆ เรงผลั กดันการเพิ่ มผลิต ภาพและการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและขอจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวน
รุนแรงตอการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผูคนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคม
โลกจึงมีความเขมงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการ
เงิน เปนตนเงื่อนไขตางๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความ
เสี่ยงอยางชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสรางเพื่อแกจุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชน
สูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ ซึ่งหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดใน
ระยะ ๔ - ๕ ปตอจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของ
ประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดีขึ้นได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และปญหาความเหลื่อมล้ํา
จะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม
สามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว
ทั้งนี้ เงื่อนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตอ
อนาคตการพัฒนาประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคมภายในประเทศทั้ งที่เปน จุดแข็ งและเปนจุดอ อนที่จ ะตองเผชิญและผสมผสานกั บปจจั ย
ภายนอกและกอใหเกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถ
แสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหลานี้ไดนั้น จําเปนจะตองมีการ
วิเ คราะหแนวโน มการเปลี่ย นแปลงในอนาคตอยางรอบดานขณะเดี ย วกั น ตองวิเ คราะหศักยภาพ
ภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น โดยที่ประเทศไทย
ตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัย
คุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุข
ใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน
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และการเรียนรู ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดาเนินการรวมกัน
อยางเปนเอกภาพมีการจัดลําดับความสาคัญและแบงหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจนของผูที่เกี่ยวของ
กับประเด็นปญหานั้นๆ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะตองกาหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว เพื่อกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคสวน
ตางๆ เพื่อใหขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายที่กาหนดไว
ดังนั้น จึงจําเปนตองกาหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพื่อแกไขจุดออนและเสริมจุด
แข็งใหเอื้อตอการพัฒนาประเทศ เพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชน
แหงชาติในการที่จะใหประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และ
ประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะหใหไดขอสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน
โอกาสและขอจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนําไปสูการกาหนดตาแหนงเชิงยุทธศาสตรและ
เปาหมายของประเทศที่ชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันในสังคมไทยที่จะสงผลใหเกิดการผนึกกา
ลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคลองกัน
การดํ าเนิ น การมี บู ร ณาการและเป น เอกภาพภายใต การมองภาพอนาคตของประเทศที่ เ ป น ภาพ
เดียวกัน
อยางไรก็ตามในชวงที่ผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ
เปาหมายและยุทธศาสตรของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงให
ความสําคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาใหการ
ดาเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง ถือเปนการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ
ดังนั้น เพื่อเปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนา
ในระยะยาว และเพื่อเปนการกาหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะตองขับเคลื่อนประเทศไปสู
เปาหมายที่เปนที่ยอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจาเปนจะตองมี “ยุทธศาสตรชาติ” ซึ่ง
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ เพื่อให
โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว
สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง
บริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมีการกาหนดวิสัยทัศน เปาหมายของ
ประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความทา
ทายตางๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ
การกาหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพื่อเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว พรอมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถนาไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศ
ไทยในทุกภาคสวนและนาพาประเทศไทยให หลุดพ นหรื อบรรเทาความรุ นแรงของสภาพป ญหาที่
เกิดขึ้นในปจจุบัน ทั้งปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อมล้ํา ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และ
ปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหม
ของโลกไดซึ่งจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเปน
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ชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุขอยาง
ถวนหนากันสาระสาคัญของยุทธศาสตรชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติกาลังดําเนินการ
ยกรางอยูในขณะนี้นั้นจะประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนตองการบรรลุ
รวมกันรวมทั้งนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองคกร
และคนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพื่อใหบรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทย
ทุกคนตองการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอานาจแหงชาติ อันไดแก
การเมืองภายในประเทศ การเมืองตางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
๒.๒ วิสัยทัศน
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ห รือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศนดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช
อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอานาจรัฐ การดํารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยาง
สันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการ
รักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยู
รวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยาง
มีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอย
กวา
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วิสัยทัศน : “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการ
เปลี่ ย นแปลงทั้ ง ภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุ ก ระดั บ ทั้ ง ระดั บ ประเทศ สั ง คม
ชุมชน ครั วเรือน และปจเจกบุคคลและมี ความ
มั่ น ค ง ใ น ทุ ก มิ ติ ทั้ ง มิ ติ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สั ง ค ม
สิ่งแวดลอม และการเมือง
 ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย
มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยที่เขมแข็ง
เป น ศู น ย ก ลางและเป น ที่ ยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจของ
ประชาชน ระบบการเมื อ งที่ มั่ น คงเป น กลไกที่
นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล
 สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี
สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มี
ความเขมแข็ง ครอบครัว มีความอบอุน
 ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิตมีงานและ
รายได ที่ มั่ น คงพอเพี ย งกั บ การดํ า รงชี วิ ต มี ที่ อ ยู
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ํา

 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ
อย า งต อ เนื่ อ ง ยกระดั บ เป น ประเทศในกลุ ม
ประเทศรายไดสูงความเหลื่อมล้ําของการพัฒนา
ลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจาการพัฒนา
อยางเทาเทียมกันมากขึ้น
 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง
สามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต
และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้ง
การคมนาคมขนส งการผลิ ต การค า การลงทุ น
และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภุมิภาค
และระดับโลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและ
การคาอยางมีหลัง
 ความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการ
พัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุน
ทางสั ง คมและทุ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม

 การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได
และคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหเ พิ่ม ขึ้นอยา ง
ตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม
ใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไมสรางมลภาวะ
ตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับ
และเยียวยาของระบบนิเวศน
 การผลิ ต และการบริ โ ภคเป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอ ม และสอดคลอ งกั บกฎระเบี ยบของ
ประชาคมโลกซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกัน ความอุดม
สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมี
คุ ณ ภาพดี ขึ้ น คนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมมี
ความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม
 มุ ง ประโยชน ส ว นรวมอย า งยั่ ง ยื น ให
ความสําคัญกับการมีสวนร วมของประชาชนทุ ก
ภาคสวน เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล
มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
 ประชาชนทุกภาคส วนในสังคม ยึดถือและ
ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อนาคตประเทศไทย ป 2579 : รวมมือกันขับเคลื่อนประเทศใหกาวไปสู.................

เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืน โดยสถาบันหลักของชาติดํารงอยูอยาง
มั่นคงเปนจุดยึดเหนี่ยวของสังคมมีความสามัคคีของคนในชาติ มีความสงบและอยูรวมกันอยางสันติสุข
ในทุกพื้นที่ และมีระดับรายไดในกลุมประเทศรายไดสูง มีความเปนธรรมในสังคมและความเหลื่อมล้ํา
ลดลงในทุกมิต ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในภูมิภาคและโลก
ระบบเศรษฐกิจมีความเปนชาติการคาบนฐานการขยายตัวของการคาสงคาปลีกและเศรษฐกิจ
ดิจิทัลที่เขมขนขึ้น มีการเติบโตอยางมีคุณภาพ กระจายฐานการผลิตและบริการไปในพื้นที่ตางๆ
อยางทั่วถึง มีเสถียรภาพ แขงขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการ และลงทุนที่
เชื่ อมโยงในอาเซี ย น เพื่ อให ป ระเทศไทยเข าสู การมี ร ายได สู งภายในป 2579 และเข าสู การเป น
ประเทศพัฒนาแลว โดย
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 ภาคเกษตร เปนฐานการผลิต bio-bases ที่สําคัญ เปนฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย
และเปนฐานการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงมีระบบบริหารจัดการที่ดีดานประมง
 ภาคอุตสาหกรรม ฐานอุตสาหกรรมเดิมมีศักยภาพสูงขึ้น มีอุตสาหกรรมอนาคตที่ไดรับการพัฒนา
ใหเปนฐานรายไดใหม โดยมุงสูการเปนศูนยกลางการผลิต การคา และการลงทุนในอนุภมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน เชน ศูนยการผลิตรถยนตและชิ้นสวนและศูนยทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนตและขึ้น
ส ว นของเอเซี ศู น ย ก ลางการผลิ ต พลั ง งาน/วั ส ดุ ชี ว ภาพของภู มิ ภ าคอาเซี ย น ศู น ย กลางการผลิ ต
อุตสาหกรรมดิจิทัล เปนตน
 ภาคบริการ ธุรกิจบริการเดิมไดรับการพัฒนายกระดับคุณภาพและศักยภาพใหสูงขึ้น เชน การ
ขนสง ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล และสวเสริมธุรกิจบริการอนาคตใหเปนฐานรายไดใหม
โดยมุ ง สู การเป น ศู น ย กลางการลงทุ น และการให บ ริ การของภู มิภ าคอาเซี ย น เช น ศู น ย กลางการ
ใหบริการสุขภาพาของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแหงการทองเที่ยวและบริการของอาเซียน ศูนยการ
ทางการเงิน การศึกษานานาชาติและบริการดานโลจิสติกส เปนตน
 วิสาหกิจและการดําเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม เขมแข็ง เปนฐานการผลิตและ
บริการที่สําคัญของประเทศ
คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการวมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัมนาใร
อนาคต มีความพรอมทั้งกายใจ สติปญญา มีทักษะในการวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีการเรียนรูตลอด
ชีวิต มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มีจิตสํานึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รูคุณคาความเปนไทย และมีความ
รับผิดชอบ เปนรากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบันพระมหกษัตริย
สังคมไทยเปนสังคมที่เปนธรรม มีความเหลื้อมล้ํานอย อัตราความยากจนต่ํา มีการกระจายโอกาส
การเขาถึงทรัพยากรการสรางฐานอาชีพบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ และกระบวนการยุติธรรมอยาง
ทั่วถึง ไมคอรรัปชั่น โดยที่ประชาชนทุกชวงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยูดีมีสุข
เศรษฐกิจ และสั งคมพัฒนาอยา งเป นมิตรกับสิ่ แวดล อม เปน ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสี เขีย ว
ระดับการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดต่ํามีพื้นที่สีเขียวใหญขึ้น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและ
การบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปรงใสตรวจสอบไดและประชาชนมี
สวนร วม กระจายอํ านาจและมี การกํ าหนดภารกิจ มที่ เหมาะสมระหว างส ว นกลาง ภู มิภ าค และ
ทองถิ่น
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๒.๓ ยุทธศาสตรชาติ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น
จําเปนจะตองมีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการ
พัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตร
ชาติในระยะยาว เพื่อถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมี
การบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุก
ภาคสวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและ
รักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปน
ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจนประจาชาติ
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศ
พัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตร
ชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร
ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (๓)
ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และ (๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยมีสาระสําคัญของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้
๒.๓.๑ ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพ
ภายในประเทศและชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุม
ประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตอประเทศไทย กรอบแนวทางที่ตองใหความสาคัญ อาทิ
(๑) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง
ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจน
การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุก
ระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความ
มั่นคงรูปแบบใหม
(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษา
ความสงบเรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัย
พิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
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(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนว
ระนาบมากขึ้น
๒.๓.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อให
ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิต
และการใชนวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขา
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพิ่มขีด
ความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งนี้
ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ตองใหความสาคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิ จ ได แกการรักษาเสถี ยรภาพ
เศรษฐกิจและสรางความเชื่อมั่น การสงเสริมการคาและการลงทุนที่อยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและ
รับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพื่อใหไดประโยชนจากหวงโซ
มูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากขึ้น
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรม
และมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและ
ขยายกิจ กรรมการผลิ ต และบริการ โดยมุ งสูความเป นเลิศในระดั บโลกและในระดั บภู มิภ าคใน
อุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนิน
ธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตร
ยั่งยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง และการพัฒนา
สินคาเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมปจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการ
ใชดิจิทัลและการคามาเพิ่มมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มี
ความเปนเลิศและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการที่เปนฐานรายไดเดิม เชน การ
ทองเที่ยว และพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงิน
และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เปนตน
(๓) การพั ฒ นาผู ป ระกอบการและเศรษฐกิ จ ชุ มชน พั ฒ นาทั กษะ
ผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สู
สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
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(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสวน
รวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และโครงสรางพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับ
ศักยภาพ
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการ
พัฒนากับนานาประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ เพิ่ม
บทบาทของไทยในองคกรระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ
๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคน
และสังคมไทยใหเปนรากฐานที่แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปน
สากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู
คุณคาความเปนไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ตองใหความสาคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม
และทั่วถึง
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริ มสรางบทบาทของ
สถาบันครอบครัวในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง
๒.๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ทางสังคม เพื่อเรงกระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู
สังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางที่ตองใหความสาคัญ อาทิ
(๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและ
สังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิต ในสังคม
สูงวัย
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและ
ความเขมแข็งของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
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๒.๓.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม เพื่อเรงอนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคง
ดานน้ํา รวมทั้ งมีความสามารถในการปองกั นผลกระทบและปรั บตัวต อการเปลี่ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ตองใหความ
สาคัญ อาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุมน้ํา เนน
การปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๔) การพั ฒ นาเมื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศและเมื อ งที่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
๒.๓.๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถิ่นอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบ
แนวทางที่ตองใหความสาคัญ อาทิ
(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมี
ขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปน
สากล
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อใหสวนราชการและ
หนวยงานตางๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ใหมีความ
สอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและ
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ทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตอง
อาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของ
ภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมี
การกําหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ
เพื่อที่สวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณา
การ
๒.๕ ปจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตรชาติ
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ กาหนดวิสัยทัศนระยะยาวที่ชัดเจน มี
การกาหนดเปาหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเปนที่เขาใจ รับรู และยอมรับเปน
เจาของรวมกันสามารถถายทอดเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตาม
ระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการกําหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได
๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพื่อใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติ
ไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายดานการจัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดัน
ขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกําหนดใหการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปน
ระบบในทุกระดับ
๒.๕.๓ กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัด
ทายุทธศาสตร การนําไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล
บริห ารจัดการและการขับ เคลื่อนยุทธศาสตรชาติสู การปฏิ บัติอยางมีป ระสิทธิ ภาพและหนวยงาน
ปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนดแผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวใน
ยุทธศาสตรชาติ

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธและสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตอง
สอดคล องกั บแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแหงชาติ แตทั้งนี้ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยูระหวางการเสนอรางแผนซึ่งไดกําหนดยุทธศาสตรเอาไวแลว ลว
ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคการบริหาร
สวนตําบลตําบลทะเมนชัย มีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ฉบับที่ ๑๒ องคการบริหารสวนตําบล จึงไดจัดทําแผนที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๔ การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความ
มั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิด
ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของ
เทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดาน
ตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบ
ปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา
ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจําเปนตองยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้
(๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม
(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
๒. สถานะของประเทศ
๒.๑ ดานเศรษฐกิจ
๒.๑.๑ ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจากัดในการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจ ป ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวไดดีเฉลี่ยประมาณรอยละ ๕ ตอป จนทาใหรายได
ประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ในป ๒๕๕๗ มาอยูที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ
๖,๐๔๑ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป ซึ่งทาใหประเทศไทยไดขยับฐานะขึ้นมาเปนประเทศรายไดปาน
แผนพัฒนาทองถิน่ สีป่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
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กลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แตในระยะ ๘ ปที่ผานมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ ๓.๒ ชะลอจากรอยละ ๕.๗ ในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ํากวาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ํากวาระดับที่จะทําใหประเทศ
ไทยหลุดจากกับดักประเทศรายไดปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งมา
จากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก สัดสวนการลงทุนรวมตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากรอยละ ๔๑.๓ ในชวงป
๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เปนรอยละ ๒๕.๕ ในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ
ในภูมิภาค จะพบวาอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยูที่
ประมาณรอยละ ๔.๙ ต่ํากวาสิงคโปรและมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกวาไทย
๒.๒.๒ การปรั บโครงสรา งการผลิต สูประเทศรายได ปานกลางขั้ นสู ง แต
ความสามารถในการแขงขันเริ่มลดลง โครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสู
ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดสวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในป ๒๕๕๓ ที่
ระดับรอยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เปนรอยละ ๗.๒ ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในป ๒๕๕๗ ตามลาดับ)
โดยภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสมองคความรูและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ทาใหมีการพัฒนาจาก
อุ ต สาหกรรมขั้ น ปฐมภายใต ก ารบริ ห ารจั ด การของเงิ น ทุ น ต า งชาติ ม าเป น อุ ต สาหกรรมพื้ น ฐาน
(Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใตเครือขายของบริษัทแมใน
ตางชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดสวนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเปนประเทศรายไดปานกลางขั้น
สูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มี
ประสิทธิภาพการผลิตสูงกวา ทําใหผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผานมายังเพิ่มในระดับที่นาพอใจแตการ
ชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเปนไปอยางลาชา ประกอบ
กับผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงทาให
ความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะทอนมาที่ปริมาณการสงออกรวม
ขยายตัวชาลงจากรอยละ ๙.๗ ตอปในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เปนเฉลี่ย
รอยละ ๑.๑ ในชวง ๓ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)
๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับต่ําทํา
ใหขาดพลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปาน
กลาง ซึ่งตองอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เปนของตนเองมากขึ้น แมวาการ
ขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในชวงกอนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยูในระดับที่นาพอใจก็ตาม
แตมีแนวโนมลดลงในระยะ ๘ ป ที่ผานมา และยังมีความลาชาเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนา
ประเทศในชวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูง
ในชวงกอนหนา ทั้งนี้การขยายตัวของ
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากรอยละ ๓.๓๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เปนรอยละ ๒.๐๕
ในชวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทาใหประเทศไทยจาเปนตองใหความสําคัญกับการ
แผนพัฒนาทองถิน่ สีป่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
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พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และ
เพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน
๒.๑.๔ การลดลงของความแข็ ง แกร ง ด า นเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ จะเป น
อุปสรรคตอการแกไขปญหาเชิงโครงสราง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดา
เนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในป ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แตการใหความสําคัญกับการ
รั ก ษาวิ นั ย ทางการเงิ น และการคลั ง ท า ให เ สถี ย รภาพของเศรษฐกิ จ ไทยอยู ใ นเกณฑ ที่ แ ข็ ง แกร ง
โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียงกันอยางไรก็ตาม เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิ จ ซึ่ งเป น จุ ด แข็ งของเศรษฐกิ จ ไทยและเอื้ ออํ านวยต อการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ มาอย า ง
ตอเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเปนขอจากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะ
หนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยรอยละ ๓๗.๙ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เปนรอยละ ๔๒.๒
ในชวง ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ใหเห็นวาแมจะอยูภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผานมาและจะเปน
ขอจากัดตอการใชมาตรการทางการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะตอไป
๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไมมากนัก
เนื่องจากตางประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขัน
ที่อยูตรงกลางระหวางประเทศที่มีความไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มี
ความกาวหนาและความสามารถในการแขงขันทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค โดยในป พ.ศ.
๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ไดจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย
เปนอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในป พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for
Management Development) ไดจัดอันดับไวที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนํา ในขณะที่ผลการวิจัย
ประเทศที่มีความสะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจประจาป ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business
๒๐๑๕ ซึ่งดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยไดรับการจัดใหอยูในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙
ประเทศทั่วโลก
๒.๑.๖ สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของ
ประเทศไดรับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม และเชื่อมโยงใหเกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับต่ําเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุมประเทศที่มีรายไดสูง โดยในป ๒๕๕๗ อันดับความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรอยูที่ ๔๗ และดานเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อ
เทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลําดับในป ๒๕๕๑ และตลอดชวงระยะเวลา ๑๔ ปที่ผานมา
(๒๕๔๓-๒๕๕๖) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ยังคงอยูในระดับรอยละ ๐.๑๗
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ตอ GDP โดยในป ๒๕๕๖ (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเปน
รอยละ ๐.๔๘ ตอ GDP โดยเปนการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ ๕๓ และจาก
ภาคเอกชนประมาณรอยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลว เชน เกาหลีใต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย มีคาใชจายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยูที่รอยละ 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 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยูที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
๒.๑.๗ สถานการณ ดานโครงสรางพื้นฐานยั งคงมีปญหาในหลายๆ ดา น
ประกอบดวยรูปแบบการขนสงยังไมสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางนาและทางรางไดตาม
เปาหมายและยังขาดการพั ฒนาคุณภาพการใหบริการ การบริหารจัดการกิ จการประปายังขาด
เอกภาพ การใหบริการนาประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลง
นาดิบไมเพียงพอ การใหบริการ ICT ยังไมทั่วถึงกระจุกตัวอยูในเมือง และมีราคาคอนขางสูง
ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงดาน
ความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
การพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ ICT อยูในระดับต่ําและมีขอจํากัด ยังไมสามารถ
พัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้ ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ
รวมทั้ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การด า นโครงสร า งพื้ น ฐานยั ง ขาดประสิ ท ธิ ภ าพ
โดยเฉพาะการคุมครองทรัพยสินทางปญญา การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัย
และขอจํากัดตอการทําธุรกิจใหมและการประกอบกิจการในตางประเทศ ตลอดจนบุคลากรดานโลจิ
สติกสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานที่ตรงตอความตองการของอุตสาหกรรม เชน ความรูดาน
ภาษา ความรูดานเทคโนโลยี และความรูในการดําเนินธุรกิจตางประเทศ เปนตน
๒.๒ ดานสังคม
๒.๒.๑ โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมี
ปญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการ
ไมสมวัยและการตั้งครรภในกลุมวัยรุนที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 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
ประชากรกลุมเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นชา ซึ่งจะเปนขอจากัด
ตอการพัฒนาในระยะตอไป กําลังแรงงานของไทยมีจานวน ๓๘.๙ ลานคนในชวงป ๒๕๕๕-๒๕๕๗
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และเริ่มลดลงรอยละ ๐.๑ ในป ๒๕๕๖ และรอยละ ๐.๒ ในป ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นรอยละ ๒.๒ ตอปในชวง ๑๐ ปที่ผานมา (ป ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แตยังต่ํากวาประเทศเพื่อนบาน
เชน มาเลเซีย ๑ เทาตัว และสิงคโปร ๕ เทาตัว และกําลังแรงงานกวารอยละ ๖๕.๑ มีการศึกษา
ระดับมัธยมตนและต่ํากวา นอกจากนี้ กําลังแรงงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจํานวนรอยละ ๒๗ ของ
ประชากรในป ๒๕๕๓ มีลักษณะความเปนปจเจกสูง ไมใหความสําคัญกับการมีครอบครัว สงผลตอ
รูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต
(๓) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น สะทอนถึง
ภาระคาใชจายดานสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผูสูงอายุจานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการ
ยังชีพ ผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ ลานคน (รอยละ ๑๖.๒) ในป ๒๕๕๘ เปน ๒๐.๕ ลานคน
(รอยละ ๓๒.๑) ในป ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจาย
ในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แมผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงานเพิ่มขึ้น แตมีรายไดไมเพียงพอกับ
คาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย และแหลงรายไดหลักรอยละ ๗๘.๕ ของรายไดทั้งหมดมาจากการ
เกื้อหนุนของบุตร
๒.๒.๒ ครั ว เรื อ นไทยโดยเฉลี่ ย มี ข นาดลดลงและรู ป แบบของครอบครั ว
เปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุที่ลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดย
เฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในป ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในป ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุน และ
ครัวเรือนแหวงกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในชวงป ๒๕๔๓-๒๕๕๖ สงผลใหความสัมพันธทางสังคม
และครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําใหครอบครัวเสี่ยงตอการลมสลาย
๒.๒.๓ คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพทั้งดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรม
จริยธรรม โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ป ๒๕๕๗ เพศชาย
๗๑.๓ ป เพศหญิง ๗๘.๒ ป แตเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมติดตอ
และอุบัติเหตุ อยางไรก็ตาม คนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จานวนปการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ป เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยชวงป ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย
๘.๙ ป ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยูในระดับต่ํา สะทอนไดจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในป ๒๕๕๖ มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญมี
ปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจตางๆ พบวาปญหาสําคัญที่สุด คือ ความ
ซื่อสัตยสุจริต และการทุจริตคอรรัปชัน โดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน
๒.๒.๔ สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของ
การกระจายรายได สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ ๔๒ ในป ๒๕๔๓ เหลือรอยละ
๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ แตความยากจนยังกระจุกตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ
ขณะที่ความเหลื่อมลาดานรายไดมีแนวโนมดีขึ้นเล็กนอย คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini
Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในป ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในป ๒๕๕๖ อยางไรก็ตาม
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ความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยที่สุดกับกลุมคนจนที่สุดแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทา ในป
๒๕๕๖ โดยกลุมคนรวยที่สุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ ๓๖.๘ ของรายไดทั้งหมด ขณะที่
กลุมคนจนที่สุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดเพียงรอยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานที่สําคัญจากโครงสราง
เศรษฐกิจที่ไมสมดุล สงผลใหการกระจายประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคมไม
ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดชวงป ๒๕๕๕-๒๕๔๖
เนื่องมาจาก

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย อัน

(๑) ความเหลื่อมล้ําดานสินทรัพยทั้งดานการเงินและการถือครองที่ดิน
ยังคงกระจุกตัวอยูในกลุมคนเพียงสวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุมผูถือครอง
ที่ดินรอยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด
มีสัดสวนการถือครองที่ดินสูงกวากลุมผูถือครอง
ที่ดินรอยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินนอยที่สุด ๓๒๕.๗ เทา เนื่องจากปญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการ
ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินวางเปลาของภาครัฐ
(๒) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการ
เขาถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกตางกัน ตามฐานะของกลุมประชากร ระหวาง
เขตเมือง-ชนบทและระหวางภูมิภาค มีปจจัยหลักมาจากปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไป
ศึกษา โดยกลุมประชากรรอยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเปนอยูดีที่สุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเปนอยูดอยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เทา
นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เทา
(๓) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ํากันระหวาง
ภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจ
ทรัพยากรสาธารณสุขในป ๒๕๕๖ พบวา อัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง ๓.๖ เทา
(๔) ความเหลื่อมล้ํา การเขา ถึ งการคุ มครองทางสั งคมของแรงงาน
แรงงานอิสระเขาถึงการคุมครองมากขึ้น จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก
๑.๒๙ ลานคน ในป ๒๕๕๕ เปน ๒.๔๗๑ ลานคน ในป ๒๕๕๗ ทําใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ ๔๒.๔ ในป ๒๕๕๗ อยางไรก็ตาม แรงงานในระบบไดรับคาจางเฉลี่ยสูงกวาแรงงานนอก
ระบบประมาณ ๒.๑ เทา ในป ๒๕๕๖
(๕) ความเหลื่อมล้ําดานกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม
เขาใจกฎหมาย เขาไมถึงกระบวนการยุติธรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณา
การในการทํางาน นอกจากนี้ ผูมีรายไดนอยมักไมไดรับความเปนธรรม ไมสามารถตอสูคดีจากการที่
ไมสามารถรับภาระคาใชจายในกระบวนการยุติธรรมและตองใชระยะเวลายาวนาน
๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกวารอยละ ๙๙.๙
ไดรับความคุมครองทางดานสุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ ๗๓.๘ ระบบ
แผนพัฒนาทองถิน่ สีป่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

ห น า | 65

ประกันสังคมรอยละ ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ ๗.๑
ขณะที่ กลุมผูดอยโอกาสมีหลักประกันทางรายไดมั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในป
๒๕๕๘ ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเปนแบบขั้นบันไดตามชวงอายุ ๘.๓ ลานคน
จากผูสูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ลานคน สวนผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเปน ๘๐๐ บาท ครอบคลุม
ผูพิการรอยละ ๘๙.๕ และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสที่อยูในครอบครัวยากจนใหไดรับการ
เลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยางไรก็ตาม สวัสดิการดานที่อยู
อาศัยยังไมครอบคุลมกลุมผูมีรายไดนอยและผูยากไร แมวารัฐจัดสวัสดิการดานที่อยูอาศัยภายใต
โครงการตางๆ แตปจจุบันกลุมผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลางยังไมมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัยถึง
๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อยางไรก็ตาม รัฐเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาที่อยูอาศัยแกผูสูงอายุ
โดยเฉพาะผูที่มีรายไดนอยและผูยากไร
๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปน
สังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลย
เรื่องวินัย มีความเห็นแกตัว ไมรูจักเสียสละไมเอื้อเฟอเผื่อแผ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมี
แนวโนมการเปนสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเขามาของแรงงานตางชาติที่กอใหเกิดการนาเอา
วัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถิ่น
๒.๒.๘ ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแกปญหาและ
สนองตอบความต องการของชุมชนดวยตนเองไดดี ขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเปนแผนตําบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนพัฒ นาอําเภอ และแผนพัฒ นาจั งหวัด เพื่อให ได รับการสนั บสนุ นทั้ งในดานองค ความรู และ
งบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุมทํากิจกรรมทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงเปนเครือขายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แหงในป ๒๕๕๕ เปน
๑๕๒,๓๗๗ แหง ในป ๒๕๕๖ สวนใหญเปนกลุมธุรกิจชุมชนและอาชีพ รอยละ ๓๒.๕๑ ขององคกร
ทั้งหมด และองคกรการเงิน รอยละ ๒๖.๗๗
๒.๒.๙ ความไมยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงใน
สังคม ในชวงระยะเวลากวา ๑๐ ปที่ผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุม
ตางๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น นําไปสูความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจ
ของประชาชนทั้งทางตรงและทางออม
๒.๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๓.๑ ทรั พยากรธรรมชาติ สวนใหญ ถูก นาไปใช ใ นการพั ฒนาจานวนมาก
ก อ ให เ กิ ด ความเสื่ อ มโทรมอย า งต อ เนื่ อ งและเกิ ด ป ญ หาความขั ด แย ง ในการใช ป ระโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
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(๑) พื้นที่ปาไมลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหความ
ตองการใชที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพิ่มมาก
ขึ้นตามไปดวย พื้นที่ปาไมจึงถูกบุกรุกทําลายมากขึ้น โดยพื้นที่ปาไมลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ลานไร หรือ
รอยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในป ๒๕๐๔ เปน ๑๐๒ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ
๓๑.๖ ในป ๒๕๕๖
(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพถูก
คุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมีปญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใชประโยชนที่ไมถูกตองตาม
หลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะลางพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาพื้นที่สูง
ชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีขอจํากัดในการนําไปใชประโยชน การใชทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไมมี
ประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของ การบริหารจัดการที่ดินมีปญหาความ
ไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยูภายใต
ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปาไมอยางตอเนื่องเปนเวลานาน
(๓) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพ
ไปใชประโยชนอื่นๆ จํานวนมาก เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทํานากุง การขยายตัวของ
เมืองและอุตสาหกรรม ทําใหพื้นที่ปาชายเลนลดลงจากป ๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ปาชายเลนกวา ๒.๓ ลานไร
เหลือเพียง ๑.๕ ลานไร ในป ๒๕๕๒ คิดเปนการลดลงรอยละ ๓๔.๘ ทําใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปา
ชายเลนอยางจริงจัง โดยไมอนุญาตการตอสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแตป ๒๕๓๔ และหามการใช
ประโยชนอื่นๆ อยางไรก็ตาม ในระหวางป ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบวา ปาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในป
๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ลานตัน ลดลงจากป ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒
ลานตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงของประเทศไทยยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องจาก
ปริมาณความตองการสัตวน้ําที่เพิ่มมากขึ้น
(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ แต
ประสิทธิภาพการใชพลังงานดีขึ้น ความตองการใชพลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปที่ผาน
มาแตการผลิตพลังงานเชิงพาณิชยเพื่อการบริโภคภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทาให
ตองนําเขาจากตางประเทศเพิ่มขึ้นโดยในป ๒๕๕๕ ตองนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ ๖ อยูที่ระดับ ๑.๐๘
ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน คิดเปนรอยละ ๕๔ ของความตองการใชในป ๒๕๕๕ และคิด
เปนรอยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการนําเขาสูงที่สุดคิดเปนรอยละ ๗๖ ของการนําเขา
พลังงานทั้งหมด ขณะที่การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนในป ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นรอยละ ๖.๘ อยูที่ระดับ
๑.๙๘๑ พันบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมี
แนวโนมดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานต่ํากวาอัตราขยายตัวของ GDP โดยในป
๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP รอยละ ๑ ขณะที่มีการใชพลังงานเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ ๐.๖
(๕) ทรัพยากรน้ํายังมีสวนที่ไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ
ประเทศไทยประกอบดวย ๒๕ ลุมน้ําหลัก น้ําทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ลาน
ลูกบาศกเมตร ขณะที่การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําในประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ ๒๘ ของปริมาณ
น้ําทําธรรมชาติ มีแองน้ําบาดาลทั้งหมด ๒๗ แองน้ําบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้น้ําบาดาลรวม
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ประมาณ ๑.๑๓ ลานลานลูกบาศกเมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใชได โดยไมกระทบตอปริมาณ
น้ําบาดาลที่มีอยูไดรวมปละ ๖๘,๒๐๐ ลานลูกบาศกเมตรอยางไรก็ตาม การพัฒนานาบาดาลขึ้นมาใช
มีขอจํ ากัด ในเรื่ องขงความคุมทุ นเนื่ องจากมี คาใชจ ายในการสู บ น้ํา และการดํ าเนิ น การสํารวจสู ง
ขณะที่ภาพรวมความตองการใชน้ําในประเทศ ในป ๒๕๕๗ มีจํานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ลาน
ลูกบาศกเมตร โดยที่ศักยภาพของการเขาถึงแหลงน้ําของภาคสวนตางๆ มีจํานวน ๑๐๒,๑๔๐ ลาน
ลูกบาศกเมตร และยังไมสามารถจัดสรรน้ําตามความตองการไดอีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ลานลูกบาศก
เมตร
เมือง

๒.๓.๒ ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชน

(๑) ป ญ หาขยะมู ลฝอยยั งไม ไ ด รั บ การแก ไ ขอย า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ
แนวโนมอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยตอคนตอวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในป
๒๕๕๓ เปน ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๗ สถานที่กําจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมี
เพียงรอยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอยกลับไปใชประโยชนเพียงรอยละ ๑๘ ทําใหมีปริมาณขยะสะสม
ตกคางเพิ่มสูงขึ้นถึง ๑๙.๙ ลานตัน ในป ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในป ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙
ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐ ตอป เนื่องจากความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบปญหาการกําจัดซาก
ของเสียเหลานี้ หากภาครัฐไมมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร
ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการไดประมาณรอยละ ๗๐ โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการนาของเสียอันตรายกลับมาใชประโยชน ใหมมากขึ้น แตยังพบการลักลอบทิ้ง
กากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อยางตอเนื่อง เนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง
(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมดีขึ้น ใน
ป ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทางอากาศเกินคามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เปนปญหา
สําคัญไดแกฝุนละออง กาซโอโซน และสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่
มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปญหาสารอินทรียระเหยงาย ในขณะที่พื้นที่อื่น เชน
กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม ขอนแกน พบสารเบนซินเกินคามาตรฐาน แตสวนใหญมีปริมาณลดลง
จากปที่ผานมา ซึ่งไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานนามันเชื้อเพลิงเมื่อตนป ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร การที่ปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง สวนหนึ่งเปนผลการปรับปรุง
มาตรฐานนามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เปน EURO ๔ ตั้งแตป ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนสง
สาธารณะและทางจักรยาน การเขมงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อยางไรก็ตาม ปญหามลพิษทาง
อากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนตจํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน พบวาสถานการณดีขึ้นเปนลาดับ โดยความรวมมือและการทํางานระหวางภาครัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น
(๓) คุณภาพน้ําที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ํา
ในชวง ๑๐ ปที่ผานมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงน้ําที่อยูในเกณฑดีมี
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แนวโนมลดลงสวนแหลงน้ําที่อยูในเกณฑพอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สาเหตุสําคัญมาจาก
การชะหนาดินที่มีปุยตกคางจากการเกษตรและการปศุสัตว และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน มีจํานวนไมเพียงพอตอการบําบัดน้ําเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและ
การเจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจุบัน มีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ลานลูกบาศกเมตรตอวัน
ขณะที่ระบบบาบัดนาเสียรองรับนาเสียที่เกิดขึ้นไดเพียงรอยละ ๓๑
(๔) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แตอัตราการเติบโตลดลง
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตามปริมาณ
ความตองการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหงชาติ
ฉบับที่ ๒ การจัดทาบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือน
กระจก ในป ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา และเพิ่มเปน ๒๖๕.๙
ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นรอยละ ๓.๓ ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชวง ๕ ปที่ผานมา ทั้งนี้เนื่องมาจาก
มาตรการการลดกาซเรือนกระจกตางๆ ที่มีการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกัก
เก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการใชประโยชนที่ดินมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นรอยละ ๑.๑ จึงสงผล
ใหภาคดังกลาวเปนภาคที่มีความสําคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและชวยลดปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกโดยรวมของประเทศ
๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบอยครั้งและมี
ความรุนแรงมากขึ้น สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัย
แลง วาตภัย และดินถลม สรางความเสียหายนับเปนมูลคากวาหมื่นลานบาท อันเปนผลกระทบมา
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยมีแนวโนมและ
ความถี่มากขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยเปนประจําทุกปใน
มิติของจานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวาภัยแลงเปนภัยธรรมชาติที่สงผลกระทบตอประชากรเปน
จํานวนมากกวาภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ําทวมเปนภัยธรรมชาติที่สงผลใหประเทศไทยถูกจัดอยูใน
ลําดับประเทศที่มีความเสี่ยงตนๆ ของโลก
๒.๔ ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
๒.๔.๑ ดานธรรมาภิบาล
(๑) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวน
จากการประเมินผานดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ชี้วา สังคมไทยในภาพรวมมีความ
อยูเย็นเปนสุขรวมกันอยูในระดับปานกลางในป ๒๕๕๖ แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยที่มี
ธรรมาภิบาลอยูในระดับที่ตองเรงแกไข สถานการณดังกลาว ถือเปนความจาเปนของประเทศไทยที่
จะตองใหความสํ าคั ญกั บเรื่องธรรมาภิบ าลอย างเร งด วน เนื่องจากสถานการณ วิกฤตคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอยางนอย ๖ ประการคือ (๑)
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หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปรงใส (๔) หลักความมีสวนรวม (๕) หลักความ
รับผิดชอบ (๖) หลักความคุมคา ขณะนี้ ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน ไดแก ภาค
การเมืองทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อใหไดรับการเลือกตั้ง
มีผลประโยชนสวนตนทับซอนกับผลประโยชนรัฐหนวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไมเปนธรร
มาภิบาล มีการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ หาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ภาคธุรกิจบางสวนมี
การรวมมือกับนักการเมืองและขาราชการ กระทําการทุจริตเพื่อใหไดงานจากภาครัฐ ปดงานอยาง
รวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบตอผูบริโภค ภาคประชาชนมีแนวโนม
ยอมรับการทุจริตตางๆ ที่ตนเองไดรับประโยชนมากขึ้น 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
ทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ ๗๒% ในป ๒๕๕๗ ถือวาอยูในระดับดีเมื่อเทียบกับป
๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับป ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ย
อยูที่ ๗๗% แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียนไทย ใหความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืนและสรางความเชื่อมั่นแกผูลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ
สูการยอมรับในระดับสากล
๒.๔.๒ ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน ๓
สวนไดแก บริหารราชการสวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค และบริหารราชการสวนทองถิ่นที่ใช
หลักการกระจายอํานาจที่สวนกลางไดมอบอํานาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถิ่นไปดําเนินการ
ปกครองตนเองอยางอิสระโดยที่ไมขัดตอกฎหมายของประเทศ ทั้งสามสวนนี้อยูในการควบคุมและ
บริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบบริหารราชการแผนดิน รวมไปถึงการกําหนด
นโยบายเพื่อใหขาราชการนําไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง
ชัดเจนในโครงสรางของหนวยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
๒๕๔๕ มีการกําหนดสวนราชการไวเปน ๒๐ กระทรวง และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
(๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายดานแตยังมีปญหาที่ตอง
แกไขการกระจายอํานาจใหแก อปท. ในระยะที่ผานมาไดดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
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สวนทองถิ่น และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใชงบประมาณเปนตัวกระตุนใหเกิดการถายโอนภารกิจ
หนาที่และเพิ่มรายไดในการดําเนินงานของ อปท. โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดสวนของ
รายไดของทองถิ่ นต อรายได รัฐ บาลคิ ด เปน ร อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่ มขึ้น เป นร อยละ ๒๕.๑๗ ใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๐ และรอยละ ๒๘.๒๑ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถายโอนภารกิจไป
แลวตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. ฉบับที่ ๑ จํานวน ๑๘๕
ภารกิจจากภารกิจที่จะตองถายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒
จํานวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถายโอนบุคลากรจากสวนกลางใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๙.๘๕๐ คน แบงเปนขาราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา
๕,๒๙๕ คน ขาราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจําอยูที่สถานีอนามัย จํานวน ๗๙ คน และ
ลูกจางประจํา ๓,๐๙๘ คน อยางไรก็ตามยังมีปญหาที่ตองการการแกไข เชน การทับซอนของอํานาจ
หนาที่และเขตพื้นที่ร ะหวางองค การบริ หารส วนจังหวัดและองค การบริ หารส วนตําบลหรืองคการ
บริหารสวนตําบล ทาใหการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความสมดุล ปญหาการซื้อ
เสียง ทําใหการเลือกตั้งระดับทองถิ่นขาดความชอบธรรม และปญหาการขาดแคลนรายไดของ อปท.
ซึ่ ง รายได ที่ ท องถิ่ น จั ด เก็ บ เองในภาพรวมมี สั ด ส ว นเพี ย งร อ ยละ ๙.๙๐ ของรายได รั ฐ บาลใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเปนรอยละ ๑๐.๖๕ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทองถิ่น
จําเปนตองพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเปนรอยละ ๓๘.๕๒ และรอยละ ๓๙.๔๖ ตามลําดับ
สงผลให อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน การเปนแหลงที่ตั้งของอุตสาหกรรม
การคา การบริการ การเปนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การ
จัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานตางดาว
ไดอยางมีขอบเขตจากัด
๒.๔.๓ ดานการทุจริตคอรรัปชั่น
ไทยกําลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอน
เปนอยางมาก พัฒนาการของการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบ
การทุจริตจัดซื้อจัดจาง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได เนื่องจากมี
ความซับซอนไมมากเทากับการทุจริตคอรรัปชั่นในปจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริต
คอรรัปชั่นขนาดใหญที่สูงเปนแสนลานบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับ
ซอนซึ่งเปนรูปแบบใหมที่เกิดมากขึ้นในชวงที่รัฐเขามามีบทบาทในการพั ฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม มีความซับซอนเพิ่มขึ้นและในปจจุบันประเทศไทยประสบปญหา
การทุ จริ ตเชิงนโยบายและผลประโยชน ทับ ซ อนเป นอยางมาก ไมว าจะเปน องค กรภาครั ฐหรื อ
ภาคเอกชน และมาตรการตางๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจาก
องคกรตางๆ ยังไมสามารถที่จะเขาไปแกไขปญหาเหลานี้ได ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น
(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ พบวา
ประเทศไทยได ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยูอันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด
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๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นไดวาประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กนอยเทียบกับป ๒๕๕๖ ที่ได ๓๕
คะแนน อยูอันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียนพบวา 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 ฉบับที่ ๑๒ และรอยละ ๔.๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุน
ภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔ (๓) ราคานามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
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 ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับภายใตสมมุติฐานเหลานี้
เศรษฐกิจไทยในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมที่จะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีคากลางของ
การประมาณการรอยละ ๓.๘ ซึ่งทําใหเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเปนประเทศ รายไดสูง
ในชวงป ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยูภายใต
กับดักประเทศรายไดปานกลางอยางถาวรมากขึ้น เมื่อคํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑)
การลดลงของกําลังแรงงานที่จะหดตัวเรงขึ้นเปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๐ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่ง
จะเปนปจจัยถวงตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถดานการคิดคนเทคโนโลยี
และนวัตกรรมซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการยกระดับฐานะประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงจะลดลง
ตามการเพิ่มขึ้นของสัดสวนของประชากรผูสูงอายุ (๓) จํานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในป ๒๕๗๐
ซึ่งสงผลใหอุปสงคและการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการในประเทศขยายตัวชาลง
(๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ที่
การปรับตัวเขาสูสังคมผูสูงอายุชากวาไทย (๕) ภาระการใชจายเพื่อดูแลผูสูงอายุเพิ่มขึ้นทาใหการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีขอจากัดมากขึ้น (๖)
เกณฑรายไดขั้นต่ําสําหรับการเปนประเทศรายไดขั้นสูงปรับตัว เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐
ดอลลาร สรอ. ตอคนตอปตามการเพิ่มขึ้นของรายไดและมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญๆ
เงื่อนไขดังกลาวทําใหประเทศไทยมีความสุมเสี่ยงที่จะไมสามารถหารายไดที่เพียงพอในการที่จะทําให
คนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาค
และในเวทีโลก
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๓.๑.๒ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ
การเข า สู สั ง คมผู สู ง อายุ ข องประเทศไทยส ง ผลให อั ต ราการพึ่ ง พิ ง ของ
ประชากรวัยแรงงานตองแบกรับการดูแลผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในป ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕
คนที่มีศักยภาพแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน และคาดการณวาในป ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงาน
เพียง ๑.๗ คนแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกําลังแรงงานทําใหตองนําเขาแรงงานไรทักษะ
จากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งสงผลกระทบตอตลาดแรงงานไทยในดานการยกระดับรายไดและทักษะ
ฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นชา ปญหาการคามนุษย และการขาดการ
คุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จําเปน ซึ่งจะเปนปญหาตอเนื่องที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของคนไทย
อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยางไรก็ตาม
นับเปนโอกาสในการพัฒนาสินคาและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นเปน
ตัวเลขเบื้องตน สศช. จะคํานวณใหมอีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานขอมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณ
เกณฑขั้นต่ําในป ๒๕๔๖ ซึ่งอยูที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป
๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ํา
ความเหลื่อมล้ําเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ําดานรายได
โอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสูความขัดแยงในสังคม และ
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม
จากการกระจายรายไดและผลประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพื้นที่และบาง
สาขาการผลิตไมทั่วถึงเปนธรรมผลประโยชนสวนใหญตกอยูในกลุมที่มีโอกาสและรายไดสูง ทําให
สัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุมคนจนรอยละ ๑๐ ของประชากร
มีความแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทาในป ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ํายังสงผลใหเกิดปญหาตางๆ
อาทิ ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มี
คุณภาพอยางเทาเทียม การแยงชิงทรัพยากร การรับรูขอมูลขาวสารปญหาอาชญากรรมและยาเสพ
ติด
๓.๑.๔ ความเปนเมือง
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเพื่อลด
ความแออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพื้นที่นั้นๆ จึงจําเปนที่
จะตองมีการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช
ประโยชน ของทรัพยากรทองถิ่ นทั้ งป จจั ยการผลิ ตและแรงงานไปสูภ าคการค า บริ การ และ
อุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผล
ตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทองถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้ง
ปญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและ
แรงงานในพื้นที่อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น อยางไรก็ตาม การ
ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการคนในเมืองที่มากขึ้น จะ
แผนพัฒนาทองถิน่ สีป่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

ห น า | 73

สงผลใหเกิดการประหยัดจากขนาด การขนสงมีตนทุนต่ําลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะ
มีความคุมคามากขึ้น นอกจากนี้ ความตองการแรงงานที่มากขึ้นจะมีสวนเอื้อหรือทําใหจําเปนตองมี
การจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความตองการของสถานประกอบการที่มีจํานวนมาก
๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบดาน
การบริหารจัดการภาครัฐ เอื้อตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสําคัญๆ ที่จะชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการและการปรับปรุง
ประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หนวยงานของรัฐ องคการเอกชนหรือองคกรใดที่
ดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน มีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาวตอ
สาธารณะเพื่อใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาและสรางโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน กระจายอํานาจ
และจัดภารกิจ อํานาจหนาที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง สวน
ภูมิภ าค และส วนท องถิ่ น รวมทั้งมี กลไกป องกั น และขจั ด การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิช อบที่ มี
ประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐตองดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง
และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใชจายเงิน
แผนดิน อยางคุมคา จัดใหมีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเปนธรรมมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
(๒) ภาคประชาสังคมใหความสําคั ญกับการบริหารจัดการของภาครั ฐ
สถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางๆ นาเสนอผลการติดตาม
วิเคราะห สังเคราะห เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไก
การพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอรรัปชั่นทั้งการคอรรัปชั่นขนาดใหญและคอรรัปชั่น
ภาคครัวเรื อน การบริห ารจัด การภาครัฐ และการกระจายอํานาจ เพื่ อรายงานข อคนพบและ
ขอเสนอแนะสูสาธารณะ เปนแรงกดดันใหผูมีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย
มาตรการ และกลไกการทางานตางๆ ใหเหมาะสมมากขึ้น
๓.๒ บริบทภายนอก
๓.๒.๑ การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก
องค การสหประชาชาติ ป ระเมิ น สถานการณ ว าในช ว งป ๒๕๔๔-๒๖๔๓
(ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปขึ้นไปมากกวา
รอยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแลวจะใชระยะเวลาที่คอนขางยาวนานใน
การเขาสูสังคมผูสูงอายุเชน ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลา
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาวคอนขางสั้นกวา สะทอนถึงระยะเวลาในการเตรียมความ
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พรอมเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุที่สั้นกวาประเทศพัฒนาแลวคอนขางมาก โดยการเปนสังคมผูสูงอายุ
จะส งผลให มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมี การเคลื่ อนย ายแรงงานต างด าวมากขึ้ น
นอกจากนี้ มีความตองการสินคาและบริการที่เหมาะกับผูสูงอายุมากขึ้น นับเปนโอกาสอยางมาก
สําหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดานการคาและบริการ ดานการทองเที่ยว ที่พัก
อาศัย การใหบริการสุขภาพในรูปแบบตางๆ รวมทั้งเปนโอกาสของแรงงานไทยในการไปทํางานใน
ประเทศที่พัฒนาแลว
๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว
การปรั บเปลี่ย นที่ร วดเร็ว ดานเทคโนโลยีและนวัต กรรมส งผลให เกิด การ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการคาที่มีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลายมาเปนรูปแบบการคาที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับ
กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหวาง Information Technology
กับ Operational Technology หรือที่เรียกวา Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อม
อุปกรณและ เครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือรถยนต ตูเย็น โทรทัศน และอื่นๆ เขาไวดวยกัน) เพื่อ
ผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะทาให
ความสามารถในการแขงขันลดลง
๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น
(๑) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานมีการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุน
ที่มุงเนนใหความสําคัญกับเรื่องความโปรงใสและสิ่งแวดลอมมากขึ้น
(๒) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘
จะนํามาซึ่งโอกาสที่สําคัญๆ หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
ไดแก ๑) การลดขอจํากัดในดานอุปสงคในประเทศ ๒) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงาน
สํ า หรั บ การพั ฒ นาภาคเกษตรและอุ ต สาหกรรมที่ ใ ช แ รงงานและวั ต ถุ ดิ บ เข ม ข น ในการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันและพัฒนาตนเองไปสูระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและ
การใชฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบานและ ๓) โอกาสในการใชความไดเปรียบดานสถานที่ตั้งและ
ดานโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจใหเปนศูนยกลางทางดานการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและ
ในภูมิภาค
(๓) การเปดเสรีทางการคากับประเทศที่พัฒนาแลว จะมีการนําประเด็น
ดานมาตรฐานของการคาและบริ การมาเปนขอกีดกันทางการคาซึ่งผูประกอบการภายในประเทศ
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตองปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบ
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ธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความ
รับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปดเสรีทางการคาจะกอใหเกิดการ
เคลื่อนยายเงินทุน แนวโนมราคาสินคาเกษตรและสินคาขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินคาเกษตร สินคา
กึ่งทุนและเทคโนโลยีเขมขน รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไมทั่วถึง ยัง
มีแนวโนมที่จะตอกย้ําปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดใหมีความรุนแรงมากขึ้นและเปนอุปสรรค
ตอการสรางการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเปนปจจัยที่จําเปนตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ตอเนือ่ งและยั่งยืน
(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวน
ตลอดชวงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกา
ในชวงตนแผนพัฒนาฯ และแนวโนมการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึงปลาย
แผนพัฒนาฯ และ ๒) ปญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศสําคัญๆ ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจ
โลกที่ มีความเสี่ ยงจะพัฒนาไปสู วิกฤติ และสรางผลกระทบต อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิ จและ
การเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลกไมประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม
(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒ นธรรมโลก ความกาวหนาในการ
ติดตอสื่อสาร การขยายตัวของเครือขายทางสังคมออนไลน สงผลใหมีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ตอวิถี
ชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และ
พฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ
๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผล
กระทบซ้ําเติมตอสถานการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความ
รุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาด
ชวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สงผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเสื่อมโทรม
แหลงนาขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว และอาจเกิด
ผลกระทบต อสุ ขภาพของมนุ ษย กรณีที่เกิ ดโรคระบาดใหม เกิ ดความเสี่ ยงตอการสู ญเสีย ความ
หลากหลายทางชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศชายฝง พื้นที่ชุมน้ํา เกิดการกัดเซาะชายฝง
และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผลตอ
ความมั่นคงดานอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน
(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภู มิอากาศยั งส งผลให ภั ยพิ บัติทาง
ธรรมชาติมีแนวโนมเกิดบอยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและ
ดินโคลนถลม สงผลกระทบตอภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ รวมทั้งวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเขมขนและเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองเตรียมพรอม
รับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตกระแสการแขงขันทางการคา
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๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)
ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดทา
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs)
ในชวงเวลา ๑๕ ป โดยสหประชาชาติใหการรับรองแลวเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบดวย
เปาประสงค (Goal) จานวน ๑๗ ขอ และเปาหมาย (Target) จานวน ๑๖๙ ขอ
ซึ่งจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ตองเนนขจัดความยากจนให
หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเทาเทียมกันทางเพศ สงเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสรางพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความ
ไมเทาเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน
เตรียมความพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน สงเสริมใหสังคมมีความสุข
มีความยุติธรรมและสงเสริมความเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกรวมกัน
๔. กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย
๔.๑ กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู
ทําใหการกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดย
วิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มี
ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
๔.๒ การกํา หนดตํ าแหน งทางยุ ทธศาสตร ของประเทศ (Country Strategic
Positioning) เปนการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่
สศช. ไดจัดทําขึ้น
ประเทศไทยเปน ประเทศรายไดสู งที่ มีการกระจายรายไดอยางเป นธรรม เป น
ศูนยกลางดานการขนสงละโล จิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading
and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรม
สรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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 ฉบับที่ ๑๒ ในป ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเปน
๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป
(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของ
การลงทุนภาครัฐไมต่ํากวารอยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ
๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๔.๐ ตอป)
๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการ
สรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
(๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอื้อตอการพัฒนาคน
๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง
๔.๓.๔
สิ่งแวดลอม

การสร า งการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ เ ป น มิ ต รกั บ

(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษ
และการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๕) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา
๔.๓.๕ การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวน
รวม
(๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น
(๓) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม
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๕. แนวทางการพัฒนา
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง
๕.๑.๑ การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ทั้งดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพื้นฐาน และดาน
การบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ตลอดจนผลั กดันงานวิจัย และพั ฒนาให ใชประโยชน อยางแทจริ งทั้งเชิ งพาณิ ชยและ
สาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและ
แรงงานใหมีทักษะความรูและสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรี
ของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงาน
ทั้งระบบมีการเรียนรูขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัย
การผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิตและระหวางพื้นที่การผลิต เพื่อให
แรงงานสามารถเคลื่ อ นย า ยไปสู ส าขาการผลิ ต ที่ มีผ ลิ ต ภาพการผลิ ต สู ง สุ ด และสนั บ สนุ น ให
ผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานให
เปนมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
๕.๑.๓ การสงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถ
ปรับตัวและดําเนินธุรกิจทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบ
ตางๆ เพิ่มสัดสวนความเปนเจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดที่มีแบรนดสินคาและ
ชองทางการตลาดที่เปนของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเขาสู
การเปนศูนยกลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล
๕.๑.๔ การลงทุนโครงสรางพื้นฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
การคมนาคมขนสงเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟให
เปนโครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและ
โครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ
พัฒนาทาเรือที่มีศักยภาพใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบ
โทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุ นการพั ฒนาดานอุตสาหกรรมที่เกิด จากลงทุนดาน
โครงสรางพื้นฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบ
ราง เปนตน เพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน
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๕.๑.๕ การปรับโครงสรางการผลิต
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคา
เกษตรขั้นปฐมเปนสินคาเกษตรแปรรูปที่มีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความ
เชื่ อมโยงทางด านวั ต ถุ ดิ บ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ านและลดระดั บ การผลิ ต สิ น ค า ขั้ น ปฐมที่ สู ญเสี ย ขี ด
ความสามารถในการแขงขัน ลงสูระดับที่จาเปนสําหรับการสรางความมั่นคงทางดานอาหารและ
พลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพื้นที่และความตองการของตลาดตั้งแตตนนาถึง
ปลายนาทั้งดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของ
คนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และบริษัทเพื่อใหเกิดการประหยัดจาก
ขนาด พิจารณาพันธุพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหลงน้ํา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับ
ที่เหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทํา
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรางการ
ผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายทั้งทางบก
ทางน้ํา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพื่อรองรับการเติบโตของการทองเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุม
กิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยวและสงเสริมการทองเที่ยวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวของไทยสูส ากลและรองรับการพัฒนาการทองเที่ยวใหสามารถแขงขัน
ไดในระดับนานาชาติ รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเที่ยว โดย
สนับสนุนการพัฒนาดานการทองเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรม
ทองถิ่นและกิจกรรมการทองเที่ยว ตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกัน
เพื่อใหเกิด การพัฒนาแบบองคร วมทั้งระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป นแหลงการ
ถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เปนฐานรายไดประเทศ และเปนกลไกการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและใน
ภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน โลจิสติกส
และพลังงาน รวมทั้งปจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวาง
ประเทศ เปนตน สงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชทั้งภาคการผลิต การตลาด
การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอํานวยความสะดวกทาง
การคาการลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางเศรษฐกิจและสังคมแหง
ปญญาและการเรียนรู มุงเนนการพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนาเชิงพาณิชย การจัดตั้งสํานักงานใหญขามประเทศ บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมทั้งการให
ความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกร และกิจการเพื่อสังคม

แผนพัฒนาทองถิน่ สีป่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

ห น า | 80

คุณภาพ

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมี
ประเทศ

๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของ

โดยชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดาน วัยเรียน
วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นภายใตบริบทสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม
วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือแรงงานเพื่อสรางผลิตภาพเพิ่มใหกับประเทศ วัย
ผูสูงอายุใหมีการทํางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการ
สรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพื่อปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆ ที่จะกอใหเกิด
ภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและ
ทั่วถึง โดย
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ
การศึกษาใหมเพื่อสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)
(๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษา
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการ
คัดเลือกใหไดคนดีคนเกง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธจากตัวผูเรียน
และ
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะ
กําลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู
ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัย
และการใชเทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู
ทาง

๕.๒.๓ การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การแพทยเพื่อรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุทั้งในดานผลิตภัณฑสุ ขภาพ
และที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและ
สรางความยั่งยืนในระยะยาว โดยพั ฒนาระบบขอมู ลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรดาน
สาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการ
และการใชทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายที่มีการใชทรัพยากร
รวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติทั้งในดานศูนยกลาง
บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)
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ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย
(Academic Hub) เพื่อนารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ง
สงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให
การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีตอสุขภาพ
ของประชาชน
๕.๒.๔ การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดารงชีพในสังคมสูง
วัย โดยการปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนา
ระบบการดูแลผูสูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคม
อยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพ
และความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพื่อขยายผลไปสูชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนา
นวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสําหรับผูสูงอายุ
๕.๓ การลดความเหลื่อมลาทางสังคม
๕.๓.๑ การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน
อยางมีมาตรฐาน ปรับโครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง
เรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคลองกับพื้นที่ สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดาน
ราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต
๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเนนการสราง
ภูมิคุมกันระดับปจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึง
อยางหลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และ
กระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบ
สาธารณูปโภค กําหนดเปนนโยบายที่อยูอาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู พัฒนาโครงการที่อยูอาศัย
แกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพื้นฐานที่จําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย (Customized Welfare) ที่คํานึงถึงฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost Sharing)
๕.๓.๓ การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อ
การเกษตร สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยที่ไรที่ดินทากินและยากจนไดมีที่ดินเปนของตนเองหรือมี
สิทธิทํากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพื้นที่เปาหมายไดอยาง
แทจริงดวยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกัน
แผนพัฒนาทองถิน่ สีป่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

ห น า | 82

ของหนวยงาน และสรางกระบวนการมีสวนรวม รวมทั้งปรับโครงสรางภาษีที่เปนธรรม เชน ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน
๕.๓.๔ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิขั้น
พื้นฐาน และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็ง
ดานกฎหมายใหแกประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพื่อลดปญหาความเหลื่อมล้ํา
เชน กฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เปนตน
๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
๕.๔.๑ การลงทุ นดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง
เตรียมความพรอมรองรับความเปนเมือง ทั้งดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบ
สาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอตอความตองการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสราง
ความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา
๕.๔.๒ การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพื่อนบาน สงเสริม
และเรงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันของประเทศทั้งดานการคา การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ
รวมทั้งปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความสะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมีความสะดวก
และมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง
๕.๔.๓ การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ใหความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อดึงดูดใหนักลงทุนใน
ภูมิภาคเขามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในพื้นที่ชายแดนโดยใหความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิ
ประโยชน การบริหารจัดการแรงงานตางดาว และการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อชวยอํานวย
ความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
๕.๕ การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุน
ธรรมชาติ โดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิ
กําลังของทุกภาคสวนนําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนธรรม เพิ่มพื้นที่ป าไมโดยสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิ จระยะยาว
อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปน
ธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษ
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จัดสรรที่ดินใหแกผูยากไร กระจายการถือครองที่ดิน จัดทําฐานขอมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอยาง
เปนระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ
กําหนดมาตรการปองกันการถือครองที่ดินของคนตางชาติ บริหารจัดการน้ําเพื่อใหเกิดความยั่งยืน
บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ํา จัดตั้งองคกรบริหารจัดการ
น้ําในระดับพื้นที่ เชน คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูนํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การทองเที่ยว การประมง และวิถี
ชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรโดยกําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ําแรมาใชประโยชน คํานึงถึง
ความจาเปนและมูลคาในอนาคต บังคับใชมาตรการควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแรที่กอมลพิษ
ตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
๕.๕.๒ การสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุ
ที่ใชแลวที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูป
ระบบภาษีและคาธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดลอม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา
เปนตน
๕.๕.๓ การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพื่อยกระดับ
ประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริม
ผู ป ระกอบการให ส ามารถปรั บ ระบบสู ห ว งโซ อุป ทานหรื อ ห ว งโซ คุณค าที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล อ ม
(Green Supply Chain/Green Value Chain) สงเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสงเสริม
ภาคบริการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เพื่อใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากขึ้นในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุม
มลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสราง
คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก โดยสงเสริม
ใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใชใหมใหมากที่สุดเรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมใน
สถานที่กําจัดในพื้นที่วิกฤต สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เนน
การแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการที่ยั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน
และการบังคับใชกฎหมาย
๕.๕.๕ การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการ
จัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความ
รวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน
การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือ
และปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ใหกับทุกภาคสวน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลด
ผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการ
เตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการปองกันนาทวม วางแผนปองกันเมืองและพื้นที่ชายฝง
พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience
City) การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร าง
แนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจตอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัย
พิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต
๕.๖ การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
๕.๖.๑ การสรางความโปรงใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมี
ชองทางใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน
ขอมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจางโครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการ
ประมูลและราคาปดประมูลขอมูลความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีที่ไมดําเนินการตาม
หลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัปชันและคดีที่ประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ
๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการ
ขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหระบบ
ราชการเล็กกะทัดรัดแตมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง
๕.๖.๓ การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเปนแกนหลักในการประสานเครือขาย
และเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ ในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๖.๔ การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สราง
ผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการ
ตัดสินใจในเชิงนโยบายได โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ที่มีการใชจาย
งบประมาณเปนจํานวนมาก และเปนโครงการที่มีผลกระทบในวงกวาง
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๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1. แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนพัฒ นาภาค เป นแผนที่ที่ยึด กระบวนการมี ส วนรว มของทุกภาคสวนจากทุ ก
จังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถ ใชเปนกรอบแนวทางใน
การจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาจั งหวั ด และแผนพั ฒ นากลุ ม จั งหวั ด แผนพั ฒ นาภาค จั ด ทํ าโดยสํ านั ก งาน
พัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแหงชาติ (สศช.) มีวัตถุ ประสงคเพื่ อใหเ กิดการพัฒนาที่สมดุ ล ยึ ด
แนวคิ ดการพั ฒนาตาม “ปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง” โดยประกอบไปด วย ยุทธศาสตรการ
พัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต
ซึ่งเทศองคการบริหารสวนตําบลตําบลทะเมนชัยนั้นตั้งอยูภาค
ตะวันออกฉียงเหนือ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธ
กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ ดานเศรษฐกิจ ดานการเกษตร การทองเที่ยว การคาการ
ลงทุน การพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีทั้งรางกาย จิตใจและสติปญญา รอบรู เทาทันการเปลี่ยนแปลง
สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ สรางความมั่นคงดานอาหาร แกไขปญหาความยากจน หนี้สิน
และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวไดอยาง
อบอุน ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีรายละเอียดสรุปยอ ดังนี้
1.1 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
ตามพระราชบัญญติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา
๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ บัญญัติใหจังหวัดและกลุมจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุม
จังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในทองถิ่น สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดจัดทํากรอบ
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาค
ขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด
๑.2 แนวคิดและหลักการ
1) ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเกิด
การพั ฒ นาที่ ส มดุ ล เป น ธรรมและ มี ภู มิคุ มกั น ต อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ ย นแปลงทั้ งจาก
ภายนอกและภายในประเทศ ควบคูกับกับแนวคิด “การพัฒนาแบบองครวม” ที่ยึด คน ผลประโยชน
ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตรพระราชทาน เขาใจ เขาถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีสวนรวม
ของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหสังคมสมานฉันทและอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
2) หลั กการ มุ งสร างความเชื่ อ มโยงกั บ แผนระดั บ ชาติ ต างๆ นโยบาย
รัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อสรางโอกาสทางการพัฒนา สอดคลองกับภูมิสังคมของ
พื้นที่ โดย
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(๑) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน
(๒) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใหสอดคลองกับศักยภาพ
และโอกาสของพื้นที่
1.3 ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
ภายใต ก ระแสโลกาภิ วั ต น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล อ ม
ภายนอกเป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นาประเทศ เป น ผลให จํ า เป น ต อ งเตรี ย มการรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวใหเหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของ
ประเทศ ดังนี้
1.3.1 พั ฒ นาพื้ น ที่ ในภู มิภ าคต า งๆ ของประเทศให เ ชื่ อ มโยงกั บ ภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต เพื่อเปนฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร
และการทองเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ
1) พั ฒ นาพื้ น ที่ เ ชื่ อมโยงทางเศรษฐกิ จ ตามแนวตะวั น ออก – ตะวั น ตก
(East West Economic Corridor) เชน พื้นที่เขตเศรษฐกิจแมสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกนมุกดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่อรัญประเทศ-สระแกว-ปราจีนบุรี พื้นที่เศรษฐกิจระนองชุมพร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิ จพั งงา-กระบี่-สุ ราษฎรธ านี-นครศรีธ รรมราช และแนว
สะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา
2) พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต (North South
Economic Corridor) ได แก แนวเศรษฐกิ จ เชี ย งของ-เชี ย งราย-พิ ษณุ โลก-นครสวรรค -จั งหวั ด
ปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแกน-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พื้นที่แหลม
ฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแกว-บุรีรัมย-มุกดาหาร
1.3.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยง
ระหว า งประเทศ โดยเน น พื้ น ที่ ชุ มชนตามแนวเขตเศรษฐกิ จ เหนื อ -ใต และตะวั น ออก-ตะวั น ตก
โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน
1.3.3 พัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงขายคมนาคมขนสงเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันเชิงพื้นที่ เชน การพัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนสงทางน้ํา
และเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงขายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เชน พิษณุโลก และขอนแกน
1.3.4 สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อรักษา
สมดุลของระบบนิเวศใหยั่งยืน ไดแก พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดลอมเมือง
และแหลงอุตสาหกรรม และการจัดใหมีการจัดการใชประโยชนที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา
(๑) เพิ่มศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพ
การผลิตการเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและ
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การทองเที่ยว การตั้งองคกรรวมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อสงเสริมอํานวยความสะดวกดาน
การคาการลงทุน และสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
(๒) สร า งคนให มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ พั ฒ นาคนให มี สุ ข ภาวะดี ทั้ ง ร า งกาย จิ ต ใจและ
สติปญญา รอบรู เทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ
(๓) สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร
แกไขปญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพา
ตนเองและดูแลครอบครัวไดอยางอบอุน
(๔) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยเรงอนุรักษและฟนฟู
พื้นที่ปาไมใหได ๑๕.๙ ลานไร หรือรอยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค ปองกันการรุกพื้นที่ชุมน้ํา พัฒนาแหลง
น้ําและระบบชลประทาน ฟนฟูดิน ยับยั้งการแพรกระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
โดยสงเสริมทําเกษตรอินทรีย
2.2 ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด
(๑) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบดวยอุดรธานี หนองคาย
หนองบัวลําภู และเลย) เนนการฟนฟูระบบนิเวศนเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสรางการ
ผลิตดานการเกษตรการสงเสริมการคา การลงทุนและการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
(๒) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบดวย สกลนคร นครพนม
และมุ ก ดาหาร เน น ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า น เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร สงเสริมพื้นที่ชลประทาน การทําปศุสัตวโดยเฉพาะโคเนื้อ
(๓) กลุมภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย ขอนแกน กาฬสิน ธุ
มหาสารคาม และรอยเอ็ด เนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเมืองรองรับการเปนศูนยกลางการคา
บริการ และการลงทุน ของภาค การใชประโยชนพื้น ที่ชลประทานให เกิดประโยชน สูงสุด การทํ า
การเกษตรกาวหนา การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคูกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
(๔) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ ประกอบดวย นครราชสีมา ชัยภูมิ
บุ รี รั ม ย สุ ริ น ทร มุ ง เน น การพั ฒ นาระบบชลประทานให เ ต็ ม ศั ก ยภาพ การเตรี ย มการรองรั บ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการทองเที่ยวทั้งการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและอารย
ธรรมขอมดวยการสรางคุณคาเพิ่ม และพัฒนาเสนทาง
(๕) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ ประกอบดวย อุบลราชธานี ศรีสะ
เกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ มุงเนนการพัฒนาแหลงน้ํา และระบบบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาน้ํา
ทวมและขาดแคลนน้ํา การสรางงานและรายไดจากการทองเที่ยวใหมากขึ้น
2.3 โครงการที่สําคัญ (Flagship Project)
(๑) โครงการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียในทุงกุลารองไหเพื่อการสงออก
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเปนประตูสูอินโดจีน
(๓) โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวอารยธรรมขอม
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(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดวยระบบศึกษาทางไกล
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเขมแข็ง
(๗) โครงการฟนฟูลุมน้ําชีตอนบนและลุมน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิต
ที่ยั่งยืน
1.7 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑
การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น สี่ ป ข ององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลมี
ความสั มพั น ธ กับ แผนพั ฒ นากลุ มจั งหวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อตอนล าง ๑ เพื่อพั ฒ นาเกษตร
อุต สาหกรรม พลั งงานทดแทน พัฒ นาแหลงทองเที่ย วเชิงนิเ วศ อารยธรรมและไหม
โดยมี
รายละเอียดดังนี้
3. แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร) ระยะ ๔ ป รอบใหม พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4
ไดจัดทําขึ้นบนพื้นฐานการมีสวนรวมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งภาค
ราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคมทั้ง ๔ จังหวัด
ทุกขั้นตอน ตั้งแตการรวบรวมและจัดทําขอมูลการประเมินศักยภาพของกลุมจังหวัด การกําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาประสงครวม กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการจากการ
ทํ างานร ว มกั น ของทุ กภาคส ว น กลุ มจั งหวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล าง ๑ จึ งได กําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดในอนาคต คือ
1) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย
2) เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดับประเทศ
3) เปนแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการทองเที่ยวอารยธรรมขอม
เชิงนิเวศน การกีฬาที่มีชื่อเสียง
4) เปนประตูสูอีสาน และเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน
เชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน
3.1 วิสัยทัศน (Vision)
“ศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเที่ยวอารยธรรมขอม
และการคาชายแดน”
3.2 พันธกิจ (Mission)
1) สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิ
2) สงเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงาน
ทดแทน
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3)
4)
5)
6)
7)

สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อกระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ
สงเสริมการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สงเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑไหม
สงเสริมการทองเที่ยว ใหไดรับความนิยม และบริหารจัดการใหมีศักยภาพ
สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และคาชายแดน

3.3 เปาประสงครวม (Obgective)
1) ผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
2) รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
3) รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑไหมเพิ่มขึ้น
4) มูลคาการสงออกสินคาชายแดนเพิ่มขึ้น
3.4 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategics Issues)
1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
2) การยกระดับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และผลิตภัณฑไหม
3) การสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และการคาชายแดน
ตาราง แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่
1.

แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร
1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร
การพัฒนาขีดความสามารถ
1.2 สงเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกสและการกระจาย
ในการแขงขันเกษตร
สินคาในภูมิภาค
อุตสาหกรรมและแปรรูป
1.3 สงเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมใหเหมาะสม
1.4 ยกระดับสินคาเกษตรเขาสูระบบมาตรฐาน
1.5 สงเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.6 สงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตวคุณภาพสูง
1.7 สงเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
1.8 สนับสนุนใหมีการรวมกลุมการผลิตและจําหนาย
1.9 ยกระดับความสามารถในการแขงขันดานการตลาด
สินคาเกษตร
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ตาราง แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา (ตอ)
ที่
2.

แนวทางการพัฒนา
2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
2.2 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยว
2.3 พัฒนาสินคาและบริการทางการทองเที่ยว
2.4 พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
2.5 สรางความเชื่อมั่นและความปลอดภัยใหนักทองเที่ยว
2.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน
2.7 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมใหมีคุณภาพ
2.8 พัฒนาผลิตภัณฑไหมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
2.9 สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยว
และผลิตภัณฑไหม

ยุทธศาสตร
การยกระดับอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ

3.

3.1 สงเสริมและพัฒนาการคาชายแดน และการลงทุนใน
ประเทศ
3.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส

การสงเสริมและพัฒนาการ
คาการลงทุน และการคา
ชายแดน

4. แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย (พ.ศ. 2557 – 2560 ) ฉบับทบทวน ป 2560
4.1 วิสัยทัศนจังหวัดบุรีรัมย ( Vision )
“ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา
เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเปนสุข”
4.2 พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย ( Mission )
“สรางรายไดใหแกราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางดานการเกษตรปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมตอเนื่อง การยกระดับสินคาชุมชนเพื่อเพิ่มมูลคาการจําหนาย การสงเสริมทางดานการ
ทองเที่ยว การชวยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา
การสาธารณสุข การเขาถึงขอมูลขาวสาร การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรักษา
ความสงบเรียบรอย และสงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน ในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยในทุกดาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรใหดีขึ้น”
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4.3 เปาประสงครวม
1. เปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา และเปนผูนําดานการผลิต
สินคาเกษตรปลอดภัย
2. คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตที่ดี รมเย็น เปนสุข ในป 2560
3. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวมสูสมดุลสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน
4. ประชาสังคมมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
5. การบริหารจัดการ มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล"
4.5 ตัวชี้วัดและเปาหมายการพัฒนา (KPI/Targets)
“ เปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา
4.6 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic lssues )
ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย ( Strategic issues )
ที่
1.

แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการทองเที่ยว
3. พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
4. พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว
5. สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยว
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเที่ยว
7. พัฒนาและสงเสริมกีฬาสนับสนุนการทองเที่ยว
8. สงเสริมการคาชายแดนเพื่อการคาและการลงทุน
9. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร
10. สงเสริมดานการตลาดสินคาเกษตร
11. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยและได
มาตรฐาน
12. เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
13. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
14. พัฒนาองคกรเกษตรใหมีความเขมแข็ง
15. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร

ยุทธศาสตร
ดานเศรษฐกิจ
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ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย ( Strategic issues ) (ตอ)
ที่

แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่

แนวทางการพัฒนา
16. สงเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
17. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zoning
การเกษตร)
18. การเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกร
19. การจัดการฐานขอมูล (ของดี ของเดน ของดัง)
20 การจัดการมาตรฐานสินคาและบริการ

ยุทธศาสตร
ดานเศรษฐกิจ (ตอ)

2.

แนวทางที่ 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมยใหมีความ
มั่นคงเพิ่มขึ้น
แนวทางที่ 2 สงเสริมและพัฒนาครอบครัวใหมีความอบอุน
แนวทางที่ 3. สรางและพัฒนาเครือขายชุมชนใหเกิดความ
เขมแข็งตามพอเพียง
แนวทางที่ 4. พัฒนาสังคมโดยใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อให
เกิดความสงบและรมเย็น

ดานสังคมและ
คุณภาพชีวิต

3.

แนวทางที่ 1. การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความ
สมดุลอยางยั่งยืน
แนวทางที่ 2. สงเสริมการมีสวนรวมและจิตสํานึกที่ดี
แนวทางที่ 3. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
แนวทางที่ 4. สงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
แนวทางที่ 5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 6. การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

4.

แนวทางที่ 1. สรางความเขมแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะ
ยาเสพติด
แนวทางที่ 2. จัดใหมีการปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหายา
เสพติดอยางยั่งยืน
แนวทางที่ 3. พัฒนาการประชาสัมพันธใหสังคมปลอดยาเสพติด
แนวทางที่ 4. การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
แนวทางที่ 5. พัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

ดานรักษาความ
มั่นคงและความสงบ
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ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย ( Strategic issues ) (ตอ)
ที่

แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่

5.

แนวทางการพัฒนา
6. พัฒนาระบบเครือขายภาคประชาชน
7. พัฒนาความสัมพันธอันดีระดับทองถิ่นกับ
ประเทศเพื่อนบาน
8. พัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน
9. สนับสนุนสงเสริมโครงการอันเนื่องจาก
พระราชดําริ
10. รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
11. สงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและความ
สามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด
12. สรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
13. การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
14. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
การลดอุบัติเหตุทางถนน
15. ปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
16. การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

แนวทางที่ 1. พัฒนาระบบแผนที่เชื่อมโยงจากแผนรายป
เปนแผนระยะยาว 15 ป
แนวทางที่ 2. พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล
แนวทางที่ 3. ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและขอมูลของ
ศูนยปฏิบัติการจังหวัด

ยุทธศาสตร
ดานรักษาความ
มั่นคงและความสงบ
(ตอ)

ดานการบริหาร
จัดการ

๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวงนทองถิ่นในเขตจังหวัด
บุรีรัมย
1.4.1 วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย (Vision)
 บุรีรัมยเมืองแหงกีฬา
ทรัพยากรทองเที่ยวล้ําคา

พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
สูพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี

ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.4.2 พันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย (Mission)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต
มีคุณธรรมและมีความสุข
2. การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว และกีฬาใหมีคุณภาพและมี
มาตรฐานระดับสากล
3. การประสานและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและทั่วถึง
4. การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูความยั่งยืน
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ
อยางยั่งยืน
6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
7. การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย
(Strategic Issues)
ที่
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร
1 แนวทางที่ 1 สงเสริมและบูรณาการ การศึกษาศาสนา
เมืองนาอยูและ
และวัฒนธรรม แบบองครวม
คุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางที่ 2 สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม ของเด็กเยาวชน และประชาชน
แนวทางที่ 3 สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว
แนวทางที่ 4 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุมเด็ก
เยาวชน สตรี คนชราและผูดอยโอกาส
แนวทางที่ 5 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดการทุจริต
และคอรัปชั่น
แนวทางที่ 6 สรางความมั่นคงในอาชีพและรายได
แนวทางที่ 7 สงเสริมและแกไขปญหาดานสาธารณสุขเพื่อให
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีพลานามัยที่สมบูรณ
แนวทางที่ 8 สงเสริมการใชวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 9 เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แนวทางที่ 10 เสริมสรางความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธอัน
ดีกับประเทศเพื่อนบาน
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ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย
(Strategic Issues) (ตอ)
ที่
2

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยง
ดานการทองเที่ยว
แนวทางที่ 2 สงเสริมการคา การลงทุนและการ
ทองเที่ยว
แนวทางที่ 3 อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถี
ชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แนวทางที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริการ
และรองรับการทองเที่ยว
แนวทางที่ 5 สงเสริมและบูรณาการในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อความสมดุลทาง
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมเพื่อความสมดุลทางธรรมชาติอยาง
ยั่งยืนและเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
แนวทางที่ 6 สงเสริมและพัฒนาผลิตสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑและผลิตภัณฑชุมชน
แนวทางที่ 7 สงเสริมเยาวชนและประชาชนใหเปนเลิศ
ดานการกีฬาสูการพัฒนาอาชีพ

ยุทธศาสตร
การพัฒนาการ
ทองเที่ยวและกีฬา
(ตอ)

3

แนวทางที่ 1 พัฒนาและสงเสริมการทําเกษตรอินทรียและ
อินทรียชีวภาพในการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรกรรม
แนวทางที่ 2 เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพดานเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนและชุมชน
แนวทางที่ 3 สรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาเกษตรกรรม
แนวทางที่ 4 สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืช
พลังงาน
แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบน้ําและแหลงน้ําเพื่อการเกษตรกรรม
อุปโภคและบริโภค
แนวทางที่ 6 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการผลิตและแปรรูป
สินคาเกษตรครบวงจร

การพัฒนา
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมครบ
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ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย
(Strategic Issues) (ตอ)
ที่
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร
4 แนวทางที่ 1 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหมีความพรอมใน
การพัฒนาขีด
การปฏิบัติหนาที่สงเสริมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สมรรถนะองคกร
แนวทางที่ 2 สรางความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอสังคม
แนวทางที่ 3 ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบ
บูรณาการ
แนวทางที่ 4 สงเสริมใหองคกรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

๒.๑ วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทะเมนชั ย ได กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น (vision) เพื่ อ เป น
สภาพการณในอุดมคติ ซึ่งเปนจุดหมาย และปรารถนาคาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นเพื่อบรรลุผลในอนาคต
ขางหนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก มีประชากรที่
อาศัยอยูแตละหมูบานไมเทากัน ซึ่งสวนใหญแยกออกจากบานหนองมวง หมูที่ ๔ ซึ่งเปนบาน
ดั้งเดิม ประชากรสวนใหญพักอาศัยอยูอยางสงบสุข ประกอบอาชีพเกษตรเปนหลัก และปลูกผัก
สวนครัว เลี้ยงสัตว เปนอาชีพเสริมรายได จึงไดกําหนดวิสัยทัศน ดังนี้
““ชุมชนนาอยู

มุงสูคุณภาพชีวิตที่ดี
เนนวิถีพอเพียง ””

๒.๒ ยุทธศาสตร
คณะกรรมการพั ฒ นาองค การบริ หารส ว นตํ าบลร ว มกั บ ประชาคมท องถิ่ น ส ว น
ราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดกําหนดยุทธศาสตรขององคการบริหาร
สวนตําบล 5 ดาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
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๒.๓ เปาประสงค
๑. พัฒนาชุมชนใหนาอยู สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานคมนาคม
ดานสาธารณูปโภค ดานแหลงน้ํา และดานอื่นๆ
2. ประชาชนมีความรู และมีรายไดเพียงพอสามารถพึ่งพาตนเองได
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น
4. ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นและยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ
๒.๔ ตัวชี้วัด
1. ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีโครงสรางพื้นฐานใหประชาชนไดใช
บริการ
2. ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีแหลงน้ําในการอุปโภค บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. หมูบานมีรายไดเพิ่มขึ้น และพึ่งตนเองไดมากขึ้น
5. หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาอยูอยางสงบสุข
6. การบริการจัดการขององคการบริหารสวนตําบลมีผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพสูง
7. การบริการจัดการขององคการบริหารสวนตําบลมีผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพสูง
2.๕ คาเปาหมาย
๑. ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพื้นฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว
๒. ประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๓. ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพึ่งตนเองได
๔. มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข
๕. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
๒.๖ กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การกอสรางและปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเทาและ
ระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
แนวทางที่ ๒ ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
แนวทางที่ 3 พัฒนาแหลงเก็บน้ํา
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แนวทางที่ 4 กอสรางและขยายเขตการบริการประปา
แนวทางที่ 5 การใหบริการดานโทรคมนาคม
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 สงเสริมและพัฒนาดานการเกษตรอินทรีย
แนวทางที่ 2 เสริมสรางและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและ กลุม
อาชีพ
แนวทางที่ 3 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย
แนวทางที่ 2 สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม ใหกับประชาชน
แนวทางที่ 3 สงเสริมกีฬา นันทนาการ แลบูรณาการ การศึกษา
แนวทางที่ 4 สงเสริมสุขภาพและอนามัย
แนวทางที่ 5 สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
แนวทางที่ 6 เสริมสรางความสงบเรียบรอยและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 1 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 2 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะ
มูลฝอย
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางที่ 1 สงเสริมใหประชาชนและหนวยงานตางๆเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการบริหารงานของ อบต.
แนวทางที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีด
ความสามารถในการพัฒนา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ
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๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
๑) การพั ฒ นาหมู บานให น าอยู มีความเข มแข็ ง โดยได รั บ บริ การสาธารณะด าน
โครงสรางพื้นฐานที่จําเปนเพื่อรองรับการขยายตัวของหมูบานและเศรษฐกิจ
๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
๓) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของหมูบานในการพึ่งตนเอง
๔) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมที่มีอยางยั่งยืน
๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
๒.๘ แผนงาน
๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป
๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๓) แผนงานการศึกษา
๔) แผนงานสาธารณสุข
๕) แผนงานเคหะและชุมชน
๖) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
๗) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
๘) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๙) แผนงานงบกลาง
๒.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น สี่ ป ข ององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลมี ค วามเชื่ อ มโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม ดังนี้
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบล
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร

๓. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น

๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลไดใชการวิเคราะห
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพ
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ครบถวน
อุบลราชธานี)

3.1.๑ จุดแข็ง (S : Strength)
 หมู บ านเข มแข็ งได รั บ การบริ การสาธารณะด า นโครงสร างพื้ น ฐาน
 มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ผานเขตทะเมนชัย (กรุงเทพฯ -

 ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
 มีแหลงเก็บน้ําไวใชเพื่อการเกษตรกรรม
 ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่
สําคัญ ไดแก ขาว พืชผักสวนครัว ออย มัน เลี้ยงสัตว ฯลฯ
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 มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา

5

โรงเรียน

สอนตั้งแตระดับกอน

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑ แหง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

 มีความสงบไมคอยจะมีปญหา ดานความปลอดภัยและดานมลพิษ
 ผูนําหมูบานใหความรวมมือในการพัฒนาทองถิ่น
 มีระบบประปาเพิ่มขึ้นทําใหมีน้ําใชอุปโภคบริโภคตลอดทั้งป
 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการ
บริการสาธารณะและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
 หมูบานในพื้นที่ตําบลทะเมนชัย มีหอกระจายขาวประชาสัมพันธให
ประชาชนในหมูบานไดรับทราบขอมูลขาวสาร

กรุงเทพมหานคร

3.1.2 จุดออน (W : Weakness)
 คนในวั ย ทํ า งานคนหนุ ม สาวอพยพไปหางานทํ า ในเมื อ งและ

 ราษฎรยากจน ส วนใหญป ระชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร
เพียงอยางเดียวทําใหขาดรายได
 ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกั นเพื่อดําเนินการดานเศรษฐกิจของ
หมูบานในรูปของกลุมอาชีพอยางเขมแข็ง
 มีแหลงเก็บกักน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรแต
ปริมาณน้ําฝนไมเพียงพอ เนื่องจากฝนตกไมตรงตามฤดูกาล
 ปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคของประชาชนเนื่องจากภาวะ
ภัยแลง และการขยายเขตประปายังไมทั่วถึง
 ขาดสถานศึกษาระดับฝกอาชีพ ขาดแหลงงานรองรับแรงงานวางงาน
นอกฤดูกาล
 ไมมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ ไมมีโรงงานในพื้นที่
 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ขาดบุคลากรที่มีความชํานาญ
เฉพาะดาน เชน ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ประกอบกับเครื่องมือไมเพียงพอ
เนื่องจากงบประมาณจํากัด
 ไมมีตลาดสดที่ดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
 งบประมาณขององค ก รปกครองส ว ยนท อ งถิ่ น ไม เ พี ย งพอต อ การ
บริหารจัดการขาดการประชาสัมพันธและแนะนํา
 ผูนําหมูบานและประชาชนในตําบลบางสวนยังขาดความรวมมือใน
การดําเนินกิจกรรมและการดําเนินดานตางๆภายในตําบล
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3.1.3 โอกาส (O : Opportunity)
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาฯจักรไทย พ.ศ. 2540 ใหการสนับสนุน
ดํ า เนิ น งานของท อ งถิ่ น ไม ว า จะเป น การพั ม นาด า นเศรษฐกิ จ ท อ งถิ่ น ระบบสาธารณู ป โภค และ
สาธารณูปการ เปนตน
 จังหวัดบุรีรัมย สามารถสนับสนุนงบประมาณใหองคการบริหารสวน
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
 มีเสนทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุน
ทางเศรษฐกิจ
 ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐเปนอยางดี การ
ปฏิรูป ระบบราชการทําใหพนักงานเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
 รัฐบาลมีนโยบายใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของ
ตนเอง
 ไดรับงบประมาณจากสวนกลางเพิ่มขึ้นเพื่อใหเพียงพอในการบริหาร
จัดการทองถิ่น
3.1.4 ขอจํากัด (T : Threat)
 มีปญหาแนวเขตการปกครองระหวาง องคการบริหารสวนตําบลกับ
เทศบาลตําบลทะเมนชัย
 ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนองคการบริหารสวน
ตําบลขนาดกลาง มีงบประมาณจํากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหนาที่ตางๆ ตามกฎหมายที่กําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถายโอนฯ ตามนโยบาย
ทองถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล
 งบประมาณที่ไดรับจากสวนกลาง ไมเพียงพอในการบริหารงาน
 กฎหมายและระเบียบตางๆ ในการปฏิบัติงานทําใหขาดความคลองตัว
ในการบริหารงาน
 การถายโอนภารกิจตางๆ ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน ทําใหการ
ปฏิบัติงาน เกิดความลาชาไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว
 การพัฒนาบางดานตองเปนไปตามกฎหมาย จึงไมสามารถดําเนินการ
แกปญหาได ตองอาศัยความเสียสละของหมูบานเทานั้น ซึ่งบางครั้งก็ทําไดยากมาก
อุปสรรค)

3.1.5 การสรุปสถานการณพัฒนา (การวิเคราะหจุดเข็ง จุดออน โอกาส และ

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดดําเนินการวิเคราะหสภาวการณ
และศักยภาพ เพื่อชี้ใหเห็นถึงศักยภาพ ปญหาและความตองการของประชาชน โดยองคการบริหาร
สวนตําบลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้
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(๑) การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
 ดานโครงสรางพื้นฐาน สามารถจําแนกไดดังนี้
๑) มีเสนทางคมนาคมในพื้นทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลที่เปน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอยละ ๗๐ เปาหมายคือตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ ๑๐๐ โดย
ผูบริหารมีนโยบายที่จะดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปญหาคือ องคการบริหาร
สวนตําบลไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากพื้นที่ยังไมเปนที่สาธารณะ จะดําเนินการไดก็ตอเมื่อตอง
เปนที่สาธารณะ การแกปญหาคือ ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพื่อที่จะทําความเขาใจ
กับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดําเนินการแกไขอยางไร ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลก็ได
ตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได
ชวยกันแกไขปญหาใหกับหมูบาน
๒) การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิด
เป น ๑๐๐ เปอร เ ซ็ น ต ป ญ หาคื อ ไฟฟ าส อ งสว า งทางหรื อ ที่ ส าธารณะยั ง ไม ส ามารถดํ า เนิ น การ
ครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนที่
สาธารณะ องคการบริหารสวนตําบลจึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ
ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพื่อที่จะทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่
จะดําเนินการแกไขอยางไร ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และ
ไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะไดชวยกันแกไขปญหาใหกบั ชุมชน
๓) การประปา องคการบริหารสวนตําบลมีกิจการประปา
เปนขององคการบริหารสวนตําบลเอง สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเปน ๑๐๐
เปอรเซ็ นต และมีน้ํ าใช ตลอดทั้ งป ปญหาคื อ มีขอรองเรีย นเรื่องน้ําประปาขุน บอยครั้ง สาเหตุ
เนื่องจากเปนทอประปาเกาเกิดการตกตะกอนของน้ํา ประปาขององคการบริหารสวนตําบลยังไม
สามารถที่จะผลิตเปนน้ําประปาสําหรับบริโภคได ตองใชงบประมาณสูงมากในการดําเนินการ การ
แกปญหาคือ การลงพื้นที่ดําเนินการแกไขตามจุดที่เกิดปญหาในทันที การพิจารณาโครงการตางๆ ที่
ไมสามารถดําเนินการไดนั้น เชน โครงการกอสรางระบบประปาที่ไดมาตรฐาน ฯลฯ องคการบริหาร
สวนตําบลก็ไดนําบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเพื่อที่จะพิจารณาดําเนินการในปตอไป
เมื่อมี
งบประมาณและความจําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่อง เพื่อตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชนตอไป
(๒) การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาและเสริมสรางระบบเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจนของประชาชนภายในเขต
องคการบริหารสวนตําบล โดยใหชุมชนประชาชนรวมกลุมดําเนินกิจกรรมในรูปแบบการจัดกลุม
พัฒนาตางๆ โดยองคการบริหารสวนตําบลใหการสนับสนุนทางดานงบประมาณ อุปกรณและบุคลากร
ในการฝกอบรมใหความรูดานอาชีพ
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(๓) การวิเคราะหขอมูลสังคม
 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา สวนมากครัวเรือนมีการ
ปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาที่พบเปนประจําคือการ
ทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาที่ หมูบาน
ไดรับผลกระทบเปนอยางมาก การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน
ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท
การขอความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก ตํารวจ ผูนํา อปพร. เพื่อระงับเหตุไมใหเกิดความ
รุนแรง แตจะไมใหเกิดขึ้นเลยยังเปนปญหาที่ปจจุบันไมสามารถที่จะแกไขได ทั้งที่มีการรวมมือกัน
หลายฝาย เปนเรื่องที่ทางองคการบริหารสวนตําบลจะตองหาวิธีที่จะแกไขปญหาใหกับประชาชน
ตอไปตามอํานาจหนาที่ที่สามารถดําเนินการได
 ดานยาเสพติด
ปญหายาเสพติดในเขตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชั ย
จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรทะเมนชัยไดแจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลทราบนั้นพบวาในเขต
องค การบริ หารสว นตํ าบลมีผู ที่ติด ยาเสพติด แตเ มื่อเทีย บกั บพื้น ที่อื่นถือวานอย และยั งไมพบผูคา
เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา ประชาชน หนวยงานขององคการบริหารสวน
ตําบลที่ชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลสามารถทําได
เฉพาะตามอํ านาจหน าที่ เ ท านั้ น เช น การณรงค การประชาสั มพั น ธ การแจ ง เบาะแส การ
ฝกอบรมใหความรู ถานอกเหนือจากอํานาจหนาที่ ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี
ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด
(๔) การวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในพื้น ที่ขององคการบริ หารส วนตําบลสว นมากเป นพื้ นที่ สํา หรั บทํ า
การเกษตร เพาะปลูก และที่อยูอาศัย มีพื้นที่ปานกลางที่เปนพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นที่ ก็ไดแก ดิน น้ํา ตนไม อากาศที่ไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพื้นที่บางสวนเปนดินเค็ม
น้ําใตดินก็เค็ม หรือไมก็เปนน้ํากรอย ไมสามารถที่จะนําน้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคไดได
ตองอาศัยน้ําดิบจากแหลงอื่น และน้ําฝน น้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตร
ไมเพียงพอ แหลงน้ําตื้นเขิน ปญหาปริมาณน้ําฝนไมเพียงพอ ปญหาดานขยะ เมื่อเศรษฐกิจใน
หมูบานดีขึ้นปริมาณขยะก็เพิ่มมากขึ้น การแกไขปญหา องคการบริหารสวนตําบลไดจัดทําโครงการ
เพื่อแก ปญหาให กับ ประชาชนและเปน ไปตามความตองการของประชาชน
เช น รณรงค
ประชาสัมพันธใหแตละครัวเรือนคัดแยกขยะ (รีไซเคิล) ในบานตัวเอง การคัดแยกขยะสามารถเพิ่ม
รายได ใ ห กั บ ครอบครั ว อี ก ทางหนึ่ ง และยั ง เป น การลดปริ ม าณขยะในเขตพื้ น ที่ ตํ า บลทะเมนชั ย
โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศนของหมูบานใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนหมูบานนาอยู เปนที่พักผอนหยอนใจของประชาชน ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิน่ สีป่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

ห น า | 105

๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
จากการสํ า รวจและวิ เ คราะห ส ภาพทางกายภาพขององค การบริ ห ารส ว นตํ าบล
ทะเมนชัย และบริเวณพื้นที่ตอเนื่อง สามารถสรุปสภาพปญหาของชุมชนได ดังนี้
๑.) ปญหาทางดานกายภาพ ปญหาของสภาพพื้นที่เนื่องจากองคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย มีสภาพพื้นที่ที่มีพื้นที่ปาบางสวน ลักษณะเปนพื้นที่ราบ เมื่อถึงฤดูฝนก็มีน้ําเออลน
ทวมพื้นที่การเกษตรและที่อยูอาศัย เปนบางพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เพราะยัง
ขาดระบบการระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคตองคการบริหารสวนตําบลมีโครงการกอสราง
ระบบระบายน้ําเพื่อแกไขปญหา
๒.) ปญหาดานการคมนาคมและขนสง ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
มีถนนเชื่อมโยงกับหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบล ระบบและโครงขายถนน แตละสายในเขต
องคการบริหารสวนตําบลสวนใหญเปนถนนคอนกรีตและลาดยางบางสวน แตปญหาการคมนาคม
สวนมากคือถนนชํารุด ทําใหการคมนาคมไมสะดวก และไมมีเสนแบงชองจราจร
๓.) ปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร เนื่องจากพื้นที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ
อาชีพการเกษตรกรรม เปนสวนใหญทําใหมีความตองการใชน้ําคอนขางมาก และยังไมมีระบบจัดเก็บ
น้ํา เพื่อใชในฤดูแลงที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอปริมาณการใช
๔.) ปญหาดานนันทนาการ เนื่องจากภายในชุมชนมีพื้นที่ในการประกอบกิจกรรม
และพื้นที่ในการชุมนุมคนเพื่อการทํากิจกรรม ไมเพียงพอตอการมาใชบริการกิจกรรมนันทนาการเพื่อ
พักผอนหยอนใจและออกกําลังกายของคนในชุมชน เพราะมีสภาพชํารุด
๕.) ปญหาดานสิ่งแวดลอม เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ยังเปน
พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมเปนสวนใหญ ปญหาสวนใหญจะหนักไปทางขยะเพราะพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัยมีบอขยะ 2 จุด จุดที่ 1 ใหเขตเทศบาลทิ้งแตปจจุบันรัฐบาลไดสั่งปดบอ
แลว จุดที่ 2 ภายในพื้นที่ บานบุตาริด และไดปดบอแลว เมื่อไมมีที่ทิ้งขยะประชาชนจึงไดทิ้งขยะ
ตามถนนไหลทางเกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้น การแกปญหาคือ รณรงค ประชาสัมพันธ การคัดแยก
ขยะ (รีไซเคิล) ซึ่งสามารถเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือนดวย และขยะบางประเภท ก็สามารถกําจัดใน
พื้นที่ของตนเองได เปนการแกปญหาเบื้องตน
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๓.๓ ความเชือ่ มโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดบุรรี มั ยกบั ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
พ.ศ. 2561 – 2564

ยุทธศาสตรชาติ
20 ป

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตรกลุม
จังหวัด

ยุทธศาสตร
จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด
บุรีรัมย

1
ยุทธศาสตรดานความมั่นคง

1
การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย

2
การสรางความเปน
ธรรมลดความเหลื่อม
ล้ําในสังคม

2
ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน

3
ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน

3
การสรางความ
เขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน

4
การเติมโตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาอยาง
ยั่งยืน

5
การเสริมสรางความ
มั่นคงแหงชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศ สู
ความมั่งคง และ
ยั่งยืน

1
การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป

1
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

1
เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

4
ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความ
เสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม

6
การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปองกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย

7
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส

8
การพัฒนา
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม

2
การยกระดับอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวและผลิตภัณฑไหม

2
พัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต

2
การพัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา

3
พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

6
ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5
ยุทธศาสตรดานการสรางการเติมโตบน
คุณภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

9
การพัฒนาภาค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ

10
ความรวมมือระหวาง
ประเทศเพื่อการ
พัฒนา

3
การสงเสริมและพัฒนาการคาการ
ลงทุน และการคาชายแดน

4
การพัฒนาดานรักษาความมั่นคงและ
ความสงบ

3
การพัฒนาเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมครบวงจร

5
พัฒนาการดานการบริหารจัดการ

4
การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
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แบบ ยท. 01
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด
บุรีรัมย

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ
อบต.ทะเมนชัย

1
เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

2
การพัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา

4
การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร

3
การพัฒนาเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมครบวงจร

1
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

2
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

3
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เปาประสงค
1. เพื่อกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพื้นฐาน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย
ใหมีความสะดวก มาตรฐาน และปลอดภัย
2. เพื่อปรับปรุงฟนฟู พัฒนา และบํารุงรักษา
แหล ง น้ํ า ให ส ามารถแก ไ ข/บรรเทาป ญ หาที่
เกี่ ยวกั บการบริ หารจั ด การแหล ง น้ํ า ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่ อ จั ด หาแหล ง น้ํ า ประปาที่ ส ะอาดให กั บ
ชุมชนและระบบจายน้ําทั่วถึงเพียงพอ

เปาประสงค
เพื่อสนับสนุนเสริมเสรางความเขมแข็ง
ขอ งชุ ม ชนทา งเศรษ ฐกิ จ ระ ดั บ บุ ค คล
ครอบครั ว และชุ ม ชนท อ งถิ่ น โดยเฉพาะ
ผลผลิตทางการเกษตรอินทรียแ ละการแปร
รูปสินคาทางการเกษตร ใหมีความ สามารถ
และทักษะในการพัฒนาฝมือในการผลิตเพิ่ม
มูลคาของสินคาและสามารถขยายการตลาด
ไปสูตลาดกลาง ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย

เปาประสงค
เพื่อเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชน
ทางดา นจิตใจ ดา นการศึก ษา ดา นสุข ภาพ
อนามัย ดา นสวัสดิก ารและสังคม ดา นกีฬา
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุมกันทาง
สังคมที่เขมแข็งพึ่งพาตนเองได ซึ่งเปนไปตาม
แนวทางแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2560-2564)

4
การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

เปาประสงค
1. สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. การบริการจัดการธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่ดีมีคุณภาพ
3. กําจัดขยะมูลฝอยไมใหเกิดมลพิษ

5
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี

เปาประสงค
1. การมีสวนรวมของประชาชนและองคกร
ทุกสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
2. การพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ คลากรและ
องคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
3. องคกรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ

แผนงาน

แผนงานที่ 1

แผนงานที่ 2

แผนงานที่ 3

แผนงานที่ 4

แผนงานที่ 5

แผนงานที่ 6

แผนงานที่ 7

แผนงานที่ 8

แผนงานที่ 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
ห น า | 107

แบบ ยท. 02

๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร (Strategic map)
ชุมชนนาอยู มุงสูคุณภาพชีวิตที่ดี เนนวิถีพอเพียง

วิสัยทัศน

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

คาเปาหมาย

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม

๑. พัฒนาชุมชนใหนาอยู
สงเสริมการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน ดาน
คมนาคม ดานสาธารณูปโภค
ดานแหลงน้ํา และดานอื่นๆ

2. ประชาชนมีความรู
และมีรายไดเพียงพอ
สามารถพึ่งพาตนเองได

3. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและความ
เปนอยูที่ดีขึ้น

4. ประชาชนมี
จิตสํานึกในการรักษา
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

5. ประชาชนมีสวน
รวมในการพัฒนา
ทองถิ่นและยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการ
บริหาร

๒. ประชาชนมีความรู
และบํารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

๓. ประชาชนมี
ศักยภาพมีรายได
เพียงพอสามารถ
พึ่งตนเองได

๔. มลภาวะและ
มาตรฐาน
สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ
ทําใหชุมชนนาอยูอยาง
สงบสุข

๕. การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีและมีสวน
รวมจากทุกภาคสวน

๑. ดานการไดรับ
บริการดานโครงสราง
พื้นฐานใหมีความ
สะดวกและรวดเร็ว

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี
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แบบ ยท. 02

กลยุทธ

แผนงาน

2.

1.

คาเปาหมาย

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 การกอสรางและ
ปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทาง
เทาและ ระบบระบายน้ําใหเปนไป
ดวยความสะดวก
แนวทางที่ ๒ ดานการขยายเขต
จําหนายไฟฟาแรงต่ําและขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะ
แนวทางที่ 3 พัฒนาแหลงเก็บน้ํา
แนวทางที่ 4 กอสรางและขยาย
เขตการบริการประปา
แนวทางที่ 5 การใหบริการดาน
โทรคมนาคม

1.

2.

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 สงเสริมและ
พัฒนาดานการเกษตร
อินทรีย
แนวทางที่ 2 เสริมสราง
และเพิ่มทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและ กลุมอาชีพ
แนวทางที่ 3 ส ง เสริ ม
และพัฒนาการทองเที่ยว

3.

4.

3.

4.

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 อนุรกั ษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย
แนวทางที่ 2 สรางคานิยม จิตสํานึกและ
พัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ใหกับ
ประชาชน
แนวทางที่ 3 สงเสริมกีฬา นันทนาการ แล
บูรณาการ การศึกษา
แนวทางที่ 4 สงเสริมสุขภาพและอนามัย
แนวทางที่ 5 สงเสริมดานสวัสดิการของ
ชุมชน
แนวทางที่ 6 เสริมสรางความสงบเรียบรอย
และบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางการพัฒนา

5.

6.

แนวทางที่ 1 สรางจิตสํานึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 2 การพัฒนาดาน
การบริหารจัดการและรณรงค
การกําจัดขยะมูลฝอย

7.

5.
แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่ 1 สงเสริมใหประชาชน
และหนวยงานตางๆเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการบริหารงานของ อบต.
แนวทางที่ 2 การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและองคกรใหมขี ีด
ความสามารถในการพัฒนา โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ

9.

8.

ห น า | 109

แบบ ยท. 03

๓.๕ รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
ที่ 1
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
ที่ 2
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
การ
ทองเที่ยว
และการ
กีฬา

ยุทธ
ศาสตร
อปท.
ยุทธศาสตร
ที่ 1
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

๑. พัฒนา
ถนน คสล.เพิ่ม
ชุมชนใหนาอยู มากขึน้
สงเสริมการ
พัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน ดาน
คมนาคม ดาน
สาธารณูปโภค
ดานแหลงน้ํา
และดานอื่นๆ

ไฟฟาแสง
สวางเพิ่มขึ้น

คาเปาหมาย
(6)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

กลยุทธ

ผลผลิต/โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หนวย
สนับสนุน

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

1. สํานักปลัด
2. กองชาง

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

กองชาง

การไฟฟา
สวนภูมิภาค
อําเภอลํา
ปลายมาศ

61

62

63

64

13

13

14

53

ดําเนินการป
ละ 53
โครงการ

1.การกอสราง
และปรับปรุง
บํารุงถนน
สะพาน ทางเทา
และระบบ
ระบายน้าํ ให
เปนไปดวยความ
สะดวก

1

1

1

1

ดําเนินการป
ละ 1 ครั้ง

๒. ดานการ
ขยายเขต
จําหนายไฟฟา
แรงต่ําและขยาย
เขตไฟฟา
สาธารณะ
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แบบ ยท. 03

๓.๕ รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
ที่ 1
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
ที่ 2
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
การ
ทองเที่ยว
และการ
กีฬา

ยุทธ
ศาสตร
อปท.
ยุทธศาสตร
ที่ 1
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

เปาประสงค

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

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
อบต.มีแหลง
น้ําเพิ่มขึ้นและ
เพียงพอ
หมูบานมี
ระบบประปาที่
ไดมาตรฐาน

คาเปาหมาย
(6)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

61

62

63

64

1

2

3

-

2

4

6

-

ดําเนินการป
ละ 1
โครงการ
ดําเนินการป
ละ 2
โครงการ

กลยุทธ

ผลผลิต/โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

3. พัฒนาแหลง
เก็บน้ํา

1. โครงการขุดลอกฝาย
2. โครงการขุดลอกสระน้าํ

กองชาง

4 กอสรางและ
ขยายเขตการ
บริการประปา

1.
2.
3.
4.

กองชาง

โครงการขยายเขตระบบประปา
โครงการจัดซื้อถังน้ําสแตนเลส (มอก.)
โครงการขุดเจาะบอบาดาล
โครงการจัดซื้อถังน้ําบอลลูน

หนวย
สนับสนุน
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แบบ ยท. 03

๓.๕ รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

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

ยุทธ
ศาสตร
อปท.
ยุทธศาสตร
ที่ 2
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
เศรษฐกิจ

เปาประสงค

2. ประชาชน
มีความรู และ
มีรายได
เพียงพอ
สามารถพึ่งพา
ตนเองได

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
(6)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

กลยุทธ

ผลผลิต/โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ดําเนินการป
ละ 1
โครงการ

1 สงเสริมและ
พัฒนาดาน
การเกษตร
อินทรีย
2 เสริมสราง
และเพิ่มทักษะ
อาชีพของ
ครัวเรือนและ
กลุมอาชีพ

1. โครงการเกษตรอินทรียตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

สํานักปลัด

61

62

63

64

ประชาชนมี
ความรู เพิ่ม
ทักษะ

1

1

1

1

ประชาชนมี
อาชีพ มี
ความรู และ
สามารถเพิ่ม
รายไดใหกับ
ครอบครัว
มีสถานที่
ทองเที่ยวที่
สามารถ
รองรับผูมา
เที่ยวเพิ่มขึ้น

4

4

4

4

ดําเนินการป
ละ 4
โครงการ

1

1

1

1

ดําเนินการป
ละ 1 ครั้ง

3 สงเสริมและ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว

1. โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น
กอง
2. โครงการฝกอบรมอาชีพ ผูสูงอายุ ผูพ ิการ
สวัสดิการ
ผูดอยโอกาส ประชาชน
สังคม
3. อุดหนุนกลุมอาชีพ "กลุมทอผา ตําบลทะเมนชัย"
4. อุดหนุนโครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน
ตําบลทะเมนชัย
1. อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรรี ัมย "โครงการ กองการศึกษา
จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง"
ศาสนา
วัฒนธรรม

หนวย
สนับสนุน

จังหวัด
บุรีรัมย

ห น า | 112

แบบ ยท. 03

๓.๕ รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ที่ 2
ที่ 1
ที่ 3
ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา
ดานสังคม เมืองนาอยู
ดาน
และ
และ
คุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต
และ
ที่ดี
ยุทธศาสตร
ที่ 4
การพัฒนา
ดานรักษา
ความมั่นคง
และความ
สงบ

เปาประสงค

3. ประชาชน
มีคุณภาพชีวิต
และความ
เปนอยูที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
(6)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

กลยุทธ

ผลผลิต/โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หนวย
สนับสนุน

ดําเนินการป
ละ 7
โครงการ

1 อนุรกั ษฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
ภูมิปญญา
ทองถิ่น และ
เทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา
พระมาหา
กษัตริย
2 สรางคานิยม
จิตสํานึกและ
พัฒนาศีลธรรม
คุณธรรม
จริยธรรม ใหกับ
ประชาชน
3 สงเสริมกีฬา
นันทนาการ แล
บูรณาการ
การศึกษา

1. โครงการประเพณีลอยกระทง
2. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต
3. โครงการถวายเทียนพรรษา
4. โครงการปกปองสถาบันของชาติ
5. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธแี ละงานวันสําคัญ
ของทางราชการ
6. อุดหนุนโครงการจัดงานอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย (งานวันสถาปนาเมืองแปะ)
7. อุดหนุนโครงการเทศกาลของดีอาํ เภอลําปลายมาศ
1.โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสุขประชาชน

กองการศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม

-อําเภอลํา

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

1. กอง
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม

61

62

63

64

สนับสนุนการ
จัดกิจกรรม
สงเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ทองถิ่น

7

7

7

7

ผูเขารับการ
อบรมมี
คุณธรรม
จริยธรรมมาก
ขึ้น

1

1

1

1

ดําเนินการป
ละ 1
โครงการ

ประชาชนมี
สวนรวมใน
การจัด
กิจกรรมของ
อบต.

5

5

5

5

ดําเนินการป
ละ 5
โครงการ

ปลายมาศ
- จังหวัด
บุรีรัมย

สํานักปลัด

กรมสงเสริม
ปกครอง
ทองถิ่น

ห น า | 113

แบบ ยท. 03

๓.๕ รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ที่ 2
ที่ 1
ที่ 3
ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา
ดานสังคม เมืองนาอยู
ดาน
และ
และ
คุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต
และ
ที่ดี
ยุทธศาสตร
ที่ 4
การพัฒนา
ดานรักษา
ความมั่นคง
และความ
สงบ

เปาประสงค

3. ประชาชน
มีคุณภาพชีวิต
และความ
เปนอยูที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
ประชาชน
เยาวชน
ผูสูงอายุ ผู
พิการ
ผูดอยโอกาส
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

คาเปาหมาย
(6)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

61

62

63

64

13

13

13

13

ดําเนินการป
ละ 13
โครงการ

กลยุทธ

ผลผลิต/โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

5 สงเสริมดาน
สวัสดิการของ
ชุมชน

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

กองสวัสดิการ
สังคม

หนวย
สนับสนุน

-เหลา
กาชาด
จังหวัด
บุรีรัมย
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แบบ ยท. 03

๓.๕ รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ที่ 2
ที่ 1
ที่ 3
ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา
ดานสังคม เมืองนาอยู
ดาน
และ
และ
คุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต
และ
ที่ดี
ยุทธศาสตร
ที่ 4
การพัฒนา
ดานรักษา
ความมั่นคง
และความ
สงบ

เปาประสงค

3. ประชาชน
มีคุณภาพชีวิต
และความ
เปนอยูที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
ประชาชนมี
ความรู และ
รูจักชวยเหลือ
ตนเอง

คาเปาหมาย
(6)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

61

62

63

64

5

5

5

5

ดําเนินการป
ละ 5
โครงการ

กลยุทธ

ผลผลิต/โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

6 เสริมสราง
ความสงบ
เรียบรอยและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

1. โครงการปองกันและชวยเหลือผูประสบ
สาธารณภัยและภัยพิบัติตางๆ
2. โครงการฝกอบรมใหความรูดานการปองกันภัย
เด็กนักเรียนในโรงเรียน
3. โครงการเฝาระวังการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
4. โครงการเยาวชนรุนใหม รวมใจตานภัยยาเสพติด
5. อุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในโรงเรียน

สํานักปลัด
(งานปองกัน)

หนวย
สนับสนุน
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แบบ ยท. 03

๓.๕ รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
ที่ 3
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
ที่ 2
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
การ
ทองเที่ยว
และการ
กีฬา

ยุทธ
ศาสตร
อปท.
ยุทธศาสตร
ที่ 4
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
สิ่งแวดลอม

เปาประสงค

4. ประชาชน
มีจิตสํานึกใน
การรักษา
สิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
(6)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
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64

พื้นที่ในเขต
อบต.ทะเมน
ชัยมีพื้นที่สี
เขียวเพิ่มขึ้น

1

1

1

1

ดําเนินการป
ละ 1 ครั้ง

ขยะในพื้นที่มี
มูลคา และ
พื้นที่สะอาด

1

1

1

1

ดําเนินการป
ละ 1 ครั้ง

กลยุทธ

ผลผลิต/โครงการ

1 สราง
1. โครงการ "รักน้าํ รักปา รักแผนดิน"
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม
2 การพัฒนา
1. โครงการคัดแยกขยะในชุมชน
ดานการบริหาร
จัดการและ
รณรงคการกําจัด
ขยะมูลฝอย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หนวย
สนับสนุน

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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แบบ ยท. 03

๓.๕ รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
ที่ 5
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตร
ที่ 4
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
การพัฒนา
ขีด
สมรรถนะ
องคกร

ยุทธ
ศาสตร
อปท.
ยุทธศาสตร
ที่ 5
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่
ดี

เปาประสงค

5. ประชาชน
มีสวนรวมใน
การพัฒนา
ทองถิ่นและยึด
หลักธรรมาภิ
บาลในการ
บริหารจัดการ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
(6)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

61

62

63

64

ประชาชน
หนวยงาน
อื่นๆมีสวน
รวมมากขึ้น

3

3

3

3

ดําเนินการป
ละ 3
โครงการ

บุคลากรมี
ทักษะเพิ่มขึ้น
การและยึด
หลักธรรมาภิ
บาล

4

4

4

4

ดําเนินการป
ละ 4
โครงการ

กลยุทธ

1 สงเสริมให
ประชาชนและ
หนวยงานตางๆ
เขามามีสวนรวม
ในกระบวนการ
บริหารงานของ
อบต.
2.การพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรและ
องคกรใหมีขีด
ความสามารถใน
การพัฒนา โดย
ยึดหลักธรรมาภิ
บาลในการ
บริหารจัดการ

ผลผลิต/โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวที
สํานักปลัด
ประชาคมหมูบานและตําบลในการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่นสี่ป
2. คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบริหาร
ทองถิ่น
3. โครงการอบรมใหความรูการจัดทําแผนชีวิต
หมูบานสันติสุข 9 ดี
1.โครงการอบรมสัมมนาการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
สํานักปลัด
ปฏิบัติงานผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่นพนักงานสวน กองชาง
ตําบล ลูกจางประจําพนักงานจาง
2.โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน
3.โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดาน
ตางๆใหกับเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลทะเมน
ชัย
4. อุดหนุนตามโครงการปรับปรุงศูนยรวมขอมูล
จัดซื้อ/จัดจาง

หนวย
สนับสนุน

อําเภอลํา
ปลายมาศ
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สวนที่ ๔
การนําแผนพัฒนาทองถิน่ สีป่ ไ ปสูก ารปฏิบตั ิ
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร

ดาน

1.

ดานโครงสราง
พื้นฐาน

ดานการเศรษฐกิจ

2.

3.

4.

ดานเศรษฐกิจ

ดานคุณภาพชีวิต

ดานสิ่งแวดลอม

ดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี

รวม

5 ยุทธศาสตร

1. แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ดานบริการชุมชนและ 2. แผนงานสรางความเขมแข็ง
สังคม
ของชุมชน

-กองสวัสดิการ
สังคม

สํานักปลัด

ดานการดําเนินงานอื่น 1. แผนงานงบกลาง

(งานสาธารณสุข)
-กองสวัสดิการ
สังคม

ดานบริการชุมชนและ 1. แผนงานการศึกษา
สังคม
2. แผนงานสาธารณสุข
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

1. แผนงานการศึกษา
ดานบริการชุมชนและ 2. แผนงานเคหะและชุมชน
สังคม
3. แผนงานสรางความเขมเข็ง
ของชุมชน
3 ดาน

9 แผนงาน

หนวยงาน
สนับสนุน

-สํานักปลัด

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ดานบริหารทั่วไป 2. แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานสาธารณสุข
ดานบริการชุมชนและ 3. แผนงานสรางความเขมแข็ง
สังคม
ของฃชุมชน
4. แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และฃนันทนาการ

ดานบริหารทั่วไป
5.

แผนงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

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

-สํานักปลัด

-สํานักปลัด
ทุกสํานัก/กอง
-สํานักปลัด
-กองชาง

5 สํานัก/กอง

แผนพัฒนาทองถิน่ สีป่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

แบบ ผ. 07

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

ยุทธศาสตร
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
รวม
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ
๒.6 แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
รวม
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
๓.2 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ป 2561

ป 2562

ป 2563

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

ป 2564

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

รวม 4 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

61

31,984,886.0

61

๓๑,๙๘๔,๘๘๖

61

๓๑,๙๘๔,๘๘๖

61

๓๑,๙๘๔,๘๘๖

61

๓๑,๙๘๔,๘๘๖

61

๓๑,๙๘๔,๘๘๖

61

๓๑,๙๘๔,๘๘๖

61

๓๑,๙๘๔,๘๘๖

61

๓๑,๙๘๔,๘๘๖

61

๓๑,๙๘๔,๘๘๖

7

๒๐๐,๐๐๐

7

๒๐๐,๐๐๐

7

๒๐๐,๐๐๐

7

200,000

7

๒๐๐,๐๐๐

7

200,000

7

200,000

7

200,000

7

200,000

7

200,000

2
3

30,000
135,000

2
3

30,000
135,000

2
3

30,000
135,000

2
3

30,000
135,000

2
3

30,000
135,000
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-123แบบ ผ. 07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
ยุทธศาสตร
3.3 แผนงานการศึกษา
๓.4 แผนงานสาธารณสุข
๓.6 แผนงานสรางความ
เขมแข็งและชุมชน
๓.7 แผนงานการศาสนา

ป 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
5
7,070,412
3
360,000
13
630,000

ป 2562
ป 2563
ป 2564
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
5
๗,๐๗๐,๔๑๒
4
๗,๐๗๐,๔๑๒
4
7,070,412
3
๓๖๐,๐๐๐
4
๓๖๐,๐๐๐
4
360,000
13
๖๓๐,๐๐๐
13
๖๓๐,๐๐๐
13
630,000

รวม 4 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
4
๗,๐๗๐,๔๑๒
4
๓๖๐,๐๐๐
13
๖๓๐,๐๐๐

4

115,000

4

๑๑๕,๐๐๐

4

๑๑๕,๐๐๐

4

115,000

4

๑๑๕,๐๐๐

4
34

8,784,000
17,124,412

4
34

8,784,000
17,124,412

4
34

8,784,000
17,124,412

4
34

8,784,000
17,124,412

4
34

8,784,000
17,124,412

1
1
2

20,000
40,000
60,000

1
1
2

๒๐,๐๐๐
40,000
60,000

1
1
2

๒๐,๐๐๐
40,000
60,000

1
1
2

๒๐,๐๐๐
40,000
60,000

1
1
2

๒๐,๐๐๐
40,000
60,000

วัฒนนธรรม และนันทนาการ

๓.9 แผนงานงบกลาง
รวม
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม
๔.3 แผนงานการศึกษา
๔.4 แผนงานสาธารณสุข
รวม
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แบบ ผ. 07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
ยุทธศาสตร
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.3 แผนงานการศึกษา
๕.5 แผนงานเคหะและชุมชน
๕.6 แผนงานสรางความเขมเข็ง
ของชุมชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ป 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2562
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2563
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2564
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

3
1
1
3

930,000
25,000
200,000
45,000

3
1
1
3

930,000
25,000
200,000
45,000

3
1
1
3

930,000
25,000
200,000
45,000

3
1
1
3

930,000
25,000
200,000
45,000

3
1
1
3

930,000
25,000
200,000
45,000

8

1200000

8

1200000

8

1200000

8

1200000

8

1200000

112

50,569,298

112

50,569,298

112

50,569,298

112

50,569,298

112

50,569,298
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่ ๑ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แบบ ผ.01

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา
และ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

๑ โครงการวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอม
บอพักน้ํา และขยายผิวถนน
คอนกรีต หมูที่ 4 บานหนองมวง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการระบายน้ําเสีย จากบานนายนิยม ซอมรัมย
จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว ถึงบาน นางทองจันทร
ไดมาตรฐาน
ยางยอดทอง
หมูที่ 4 บานหนองมวง
ขนาดกวาง 1 ม. ยาว
300 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา
300 ตร.ม.

งบประมาณและที่ผานมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

หนวยงาน
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา รับผิดชอบหลัก
2564
(KPI)
(บาท)
กองชาง
๓๐๐,๐๐๐ รอยละของพื้นที่ มีทอระบายน้ํา
ที่น้ําทวมลดลง สามารถระบายน้ําได
สะดวกไมอุดตัน ไมสง
กลิ่นเหม็นกอความ
รําคาญ
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แบบ ผ.01

๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําเสีย
(แบบมีฝาตะแกรงเหล็ก)
จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว
พรอมขยายผิวถนน
ไดมาตรฐาน
หมูที่ 6 บานบริหารชนบท

เทคอนกรีตรางระบายน้ํา
นางวันทอง แทนคํา ถึง
เขตทางรถไฟ หมูที่ 6
บานบริหารชนบท
กวาง 0.45 ม.ยาว 290 ม.
ลึก 0.40 ซม. พรอม
ฝาตะแกรงเหล็กปด
และขยายไหลทางขางละ
1 เมตร

3 โครงการกอสรางโครงถังเหล็ก
ลูกบอลพรอมระบบจายน้ํา
หมูที่ 8 บานหนองไทร

กอสรางโครงถังเหล็ก

เพื่อซอมแซมระบบน้ํา
ประปาใหกับประชาชน
บานบริหารชนบท

ลูกบอลลูนพรอมระบบจายน้ํา

ขนาด 12 ลบ.ม.

งบประมาณและที่ผานมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐

320,000

320,000

320,000

หนวยงาน
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา รับผิดชอบหลัก
2564
(KPI)
(บาท)
กองชาง
๖๓๐,๐๐๐ รอยละของพื้นที่ มีรางระบายน้ํา
ที่น้ําทวมลดลง สามารถระบายน้ําได
สะดวกไมอุดตัน ไมสง
กลิ่นเหม็นกอความ
รําคาญ

320,000 มีระบบประปา
หมูบานที่ได
มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ําไว
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

กองชาง
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แบบ ผ.01

๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
เสริมเหล็ก หมูที่ 9
สําหรับใชในการคมนาคม
บานหนองบัว
ไดอยางสะดวก ปลอดภัย
และมีมาตรฐาน

จากหนาวัดบานหนองบัว
ถึงบานนายดอม สระแกว
กวาง 4 ม. ยาว 257 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือปริมาณคอนกรีตไม
นอยกวา 1,028 ตร.ม.

5 โครงการกอสรางถนนคอน
กรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10
บานหนองมวงนอย

จากบานนางเหรียญ
เดือนแจง ถึง บาน
นายวีรพล เสนาไทย
กวาง 5 ม. ยาว 700 ม.
ความหนา 0.15 ม.
คอนกรีตไมนอยกวา
3,500 ตร.ม.
ดินถมไหลทางตามสภาพ

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก ปลอดภัย
และมีมาตรฐาน

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
493,440 493,440

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
493,440 รอยละของ
ประชาชนเดิน
ทางสะดวก

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสัญจรไปมาสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองชาง

1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 รอยละของ
ประชาชนเดิน
ทางสะดวก

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสัญจรไปมาสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองชาง

2561
(บาท)
493,440

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.01

๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการขยายไหลทางพรอม
วางทอระบายน้ํา (แบบมี
ฝาตะแกรงเหล็กปด)
หมูที่ 11 บานหนองน้ําขุน

เพื่อใหการระบายน้ําเสีย ขยายไหลทาง คสล. จาก
จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว บาน นายทิวา ตรีประเคน
ไดมาตรฐาน
ถึงนางคัณฑมาศ ศรีเรืองหัต
กวาง 1.50 ม. ยาว 170
ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
พรอมรางระบายน้ํา ตาม
ความยาวกวาง 0.25 ม.
พรอมเหล็กตะแกรงปด
พรอมบอพัก

7 โครงการขุดลอกฝายบุตาริด
หมูที่ 12 บานบุตาริด

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

งบประมาณและที่ผานมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐

273,000

273,000

273,000

หนวยงาน
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา รับผิดชอบหลัก
2564
(KPI)
(บาท)
กองชาง
๒๕๐,๐๐๐ รอยละของการ มีทอระบายน้ํา
ระบายน้ําเสีย สามารถระบายน้ําได
จากหมูบาน
สะดวกไมอุดตัน ไมสง
กลิ่นเหม็นกอความ
รําคาญ

273,000 - รอยละของ
ประชาชนในพื้น
ที่ที่จะไดรับ
ประโยชนจาก
แหลงน้ํา

- มีแหลงกักเก็บน้ํา
เพื่อใชประโยชน
อุปโภคบริโภค และ
ทําเกษตร

กองชาง
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แบบ ผ.01

๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 15
บานหนองมวงใต

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก ปลอดภัย
และมีมาตรฐาน

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
เสริมเหล็ก หมูที่ 16
สําหรับใชในการคมนาคม
บานนอยพัฒนา
ไดอยางสะดวก ปลอดภัย
และมีมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จากบาน นายเฉลิม
สะเทิงรัมย ถึงบาน
นางบุญมี เหมาะทอง
ขนาดความกวาง 4 ม.
ยาว 167 ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม. หรือปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา
668 ตร.ม.
จากบานนายบุญ ชวนรัมย
ถึงบริเวณสระหนองไซ
ขนาดกวาง 4 ม. ยาว
490 ม. หนา 0.15 ม.
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา
1,960 ตร.ม.

2561
(บาท)
320,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
320,000 320,000

940,800

940,800

940,800

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
320,000 รอยละของ
ประชาชนเดิน
ทางสะดวก

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสัญจรไปมาสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองชาง

940,800 รอยละของ
ประชาชนเดิน
ทางสะดวก

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสัญจรไปมาสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.01

๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ําประปา เพื่อจัดซื้อถังทรงบอลลูน
(ถังทรงลูกบอลลูน) หมูที่ 17 เพือ่ ใหประชาชนในพื้นที่
บานใหมอัมพวัน
มีนํา้ ใชอยางเพียงพอ

เปลี่ยนถังบอลลูน ขนาด
12 ลบ.ม. พรอมระบบ
จายไฟ

11 โครงการซอมสรางผิวถนน
Asphaltic concrete
หมูที่ 4 บานหนองมวง

บริเวณบาน นางเซียม
รัตนชีวพงษ ถึง บริเวณบาน
นายทองดํา แกวกลา
กวาง5 ม. ยาว 700 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
3,500 ตร.ม.

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก ปลอดภัย
และมีมาตรฐาน

12 โครงการสรางฝายน้ําลน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนขาม
ลําหวยไผ(ชนิดรถยนตผานได) ไดอยางสะดวก ปลอดภัย
พรอมทางขาม หมูที่ 4
และชะลอน้ํา
บานหนองมวง

สรางฝายน้ําลน คสล. และ
กอสรางทางขามลําหวยไผ
4 จุด กวาง 4 ม.
ยาว 8 เมตร

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
300,000 รอยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

กองชาง

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสัญจรไปมาสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองชาง

250,000 รอยละของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
ประชาชนมีถนน ใชในการขามลําหวยไผ
ในการสัญจรไป ที่ปลอดภัย
มา

กองชาง

ประชาชนเดิน
ทางสะดวก

250,000

250,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กิจการประปาของ
หมูบานมีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน

1,312,500 1,312,500 1,312,500 1,312,500 รอยละของ

250,000

ผลลัพธที่คาดวา
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แบบ ผ.01

๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

13 โครงการซอมสรางผิวถนน
Asphaltic concrete
หมูที่ 4 บานหนองมวง

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก ปลอดภัย
และมีมาตรฐาน

14 โครงการกอสรางถนนดินยก
- เพื่อใหประชาชนมีเสน
ระดับลงหินคลุกพรอมวางทอ ทางคมนาคมสะดวก
สงน้ํา หมูที่ 4 บานหนองมวง
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จากบานนายชโลม แสนรัมย 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 รอยละของ
ถึง บาน นางทองจันทร
ประชาชนเดิน
ยางยอดทอง ขนาดกวาง
ทางสะดวก
5 ม. ยาว 600 ม.
หรือปริมาณพื้นที่ไมนอย
กวา 3,000 ตร.ม.
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จากสระโกถึงลําหวยไผ
- ถนนดิน กวาง 4 ม.
ยาว 700 ม. สูง 0.50 ม.
ปริมาณดินถมไมนอยกวา
1,400 ลบ.ม.
- ลงหินคลุก กวาง 4 ม.
ยาว 700 ม. หนาเฉลี่ย
0.10 ม. ปริมาณหินคลุก
ไมนอยกวา 280 ลบ.ม

400,000

400,000

400,000

400,000 - รอยละของ
ถนนที่ไดมาตร
ฐานเพิ่มขึ้น

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสัญจรไปมาสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองชาง

- ประชาชนไดรับ

กองชาง

ความสะดวก ปลอดภัย

ในการเดินทาง
- และมีทอสงน้ํา
เพื่อกักเก็บน้ําไวใช
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แบบ ผ.01

๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

15 โครงการซอมสรางผิวถนน
Asphaltic concrete
หมูที่ 6 บานบริหารชนบท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก ปลอดภัย
และมีมาตรฐาน

เสนกลางหมูบานจากบาน
นางวันทอง แทนคํา ถึงเขต
โรงเรียนบานบริหารชนบท
กวาง 6 ม. ยาว 290 ม.
หรือปริมาณพื้นที่ไมนอย
กวา 1,740 ตร.ม.

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
เสริมเหล็ก หมูที่ 6
สําหรับใชในการคมนาคม
บานบริหารชนบท
ไดอยางสะดวก ปลอดภัย
และมีมาตรฐาน

จากบานนางอรุณีย อุดแกว
ถึงบานนายดี แดนดี
ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 60 เมตร หรือปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา
240 ตร.ม.

2561
(บาท)
652,500

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
652,500 652,500

115,200

115,200

115,200

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
652,500 รอยละของ
ประชาชนเดิน
ทางสะดวก

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสัญจรไปมาสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองชาง

115,200 รอยละของ
ประชาชนเดิน
ทางสะดวก

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสัญจรไปมาสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.01

๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17 โครงการกอสรางถนนดินยก
ระดับพรอมลงหินคลุกเพื่อใช
ในการเกษตร หมูที่ 6
บานบริหารชนบท

- เพื่อใหประชาชนมีเสน
ทางคมนาคมสะดวก

18 โครงการวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8
บานหนองไทร

เพื่อใหการระบายน้ําเสีย จากบานนายพิน พลยุทธ ถึง
จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว บานนายอุดม ศรีรัมย
ไดมาตรฐาน
วางทอระบายน้ํา คสล.
ขนาดกวาง 0.60 เมตร
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร
พรอมบอพักความยาวโดย
รวม 238 ม.

จากที่นา นางจํารอง
สารนอก ถึงที่นา
นางวันเพ็ญ คุชิตา
- 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.

2561
(บาท)
510,000

305,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
510,000 510,000

305,000

305,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
510,000 รอยละของ
ประชาชนมี
ถนนเพิ่มขึ้น

ผลลัพธที่คาดวา
- ประชาชนไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

ความสะดวก ปลอดภัย

ในการเดินทาง

305,000 รอยละของพื้นที่ มีทอระบายน้ํา
ที่น้ําทวมลดลง สามารถระบายน้ําได
สะดวกไมอุดตัน ไมสง
กลิ่นเหม็นกอความ
รําคาญ

กองชาง
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แบบ ผ.01

๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

19 โครงการขุดลอกสระหนองไฮ
หมูที่ 8 บานหนองไทร
ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ
จ.บุรีรัมย

วัตถุประสงค

- เพื่อบํารุงรักษาแหลงน้ํา ขนาดกวาง 60 ม.
และกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร ยาว 150 ม.
และอุปโภค - บริโภค ใหกับ ลึกเฉลี่ย 3.00 ม.
ประชาชนในพื้นที่ หมู 8

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
เสริมเหล็ก หมูที่ 8
สําหรับใชในการคมนาคม
บานหนองไทร
ไดอยางสะดวก ปลอดภัย
และมีมาตรฐาน

21 โครงการวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9
บานหนองบัว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จากโรงเรียนบานหนองไทร
ถึงบานหนองเจาหัว ต.บุโพธิ์
กวาง 4 ม. ยาว 400 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา
1,600 ตร.ม.

เพื่อใหการระบายน้ําเสีย จากบานนายดอม สระแกว
จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว ถึงบานนายประสงค สระแกว
ไดมาตรฐาน
วางทอระบายน้ํา คสล.
ขนาดกวาง 0.60 เมตร
เสนผาศูนยกลาง 0.40 ม.
พรอมบอพักความยาวโดย
รวม 131 ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - รอยละของ

- มีแหลงกักเก็บน้ํา
ประชาชนในพื้น เพื่อใชประโยชน
มีน้ําใชเพียงพอ อุปโภคบริโภค และ
ทําเกษตร

768,000

250,000

768,000

250,000

768,000

250,000

768,000 รอยละของ
ประชาชนเดิน
ทางสะดวก

- ประชาชนไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

ความสะดวก ปลอดภัย

ในการเดินทาง

250,000 รอยละของพื้นที่ มีทอระบายน้ํา
สามารถระบาย สามารถระบายน้ําได
น้ําเนาเสียได

กองชาง

หนา | 131

แบบ ผ.01

๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

22 โครงการวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบาน
หมูที่ 9 บานหนองบัว

เพื่อใหการระบายน้ําเสีย จากบาน นางทองอวน
จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว คันทะชัย ถึงบาน
นายวรวรรธน พัฒนธนกฤษศิริ
ไดมาตรฐาน
วางทอระบายน้ํา คสล.
ขนาดกวาง 0.60 เมตร
เสนผาศูนยกลาง 0.40 ม.
พรอมบอพักความยาวโดย
รวม 160 ม.

23 โครงการวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 9 บานหนองบัว

เพื่อใหการระบายน้ําเสีย จากบานนายอุทัย รสหอม
จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว ถึงบาน นายโอด พูนจะโปะ
ไดมาตรฐาน
วางทอระบายน้าํ คสล.
ขนาดกวาง 0.60 เมตร
เสนผาศูนยกลาง 0.40 ม.
พรอมบอพักความยาวโดย
รวม 129 ม.

2561
(บาท)
250,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
250,000 250,000

250,000

250,000

250,000

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
2564
(KPI)
(บาท)
250,000 รอยละของพื้นที่ มีทอระบายน้ํา
สามารถระบาย สามารถระบายน้ําได
น้ําเนาเสียได

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

250,000 รอยละของพื้นที่ มีทอระบายน้ํา
สามารถระบาย สามารถระบายน้ําได
น้ําเนาเสียได

กองชาง

กองชาง

หนา | 132

แบบ ผ.01

๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

24 โครงการกอสรางลานเอนก
- เพื่อใหประชาชนมีสถาน
ประสงคคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่ในการออกกําลังกาย
บริเวณสระหนองบัวหมูที่ 9
- เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี
บานหนองบัว
- เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง)

25 โครงการกอสรางถนนคอน
กรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10
บานหนองมวงนอย

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก ปลอดภัย
และมีมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- บริเวณสระหนองบัว

2561
(บาท)
250,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
250,000 250,000

420,000

420,000

กวาง 10 ม. ยาว 100 ม.

ความหนา 0.10 ม.
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา

หนวยงาน
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา รับผิดชอบหลัก
2564
(KPI)
(บาท)
- ใหประชาชนมีสถาน
กองชาง
250,000 รอยละของ
ประชาชนมีพื้นที่ ทีก่ ารออกกําลังกาย
- มีสถานที่ทํากิจกรรม
ใชทํากิจกรรม
ตางๆ
ตางๆของหมูบาน

100 ตร.ม.

จากบานนายโชคทวี
ภรรณทองไสว ถึงที่สวน
นายหนู แปลนดี
กวาง 3.50 เมตร
ยาว 250 เมตร หรือ
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา
875 ตร.ม.

420,000

420,000 รอยละของ
ประชาชนเดิน
ทางสะดวก

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสัญจรไปมาสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองชาง

หนา | 133

แบบ ผ.01

๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

26 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
เสริมเหล็ก หมูที่ 10
สําหรับใชในการคมนาคม
บานหนองมวงนอย
ไดอยางสะดวก ปลอดภัย
และมีมาตรฐาน

จากบานนางบุญโฮม
ชํานาญกิจ ถึง บาน
นางจันทรเพ็ญ ดีราชรัมย
กวาง 5 ม. ยาว 450 ม.
ความหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา
2,250 ตร.ม.

27 โครงการกอสรางถนนหินคลุก
หมูที่ 10 บานหนองมวงนอย

จากบานนางลําดวน ใจเอื้อ
ถึง ถนน ร.พ.ช.
ถนนลงหินคลุก ขนาดกวาง
4 ม. ยาว 450 ม.หนาเฉลี่ย
0.10 ม. หรือปริมาณหิน
คลุกไมนอยกวา 180 ลบ.ม.

- เพื่อใหประชาชนมีเสน
ทางคมนาคมสะดวก

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 รอยละของ
ประชาชนเดิน
ทางสะดวก

57,600

57,600

57,600

ผลลัพธที่คาดวา
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสัญจรไปมาสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

57,600 รอยละของพื้นที่ - ประชาชนไดรับ
ที่มีถนนเพิ่มขึ้น ความสะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

หนา | 134

แบบ ผ.01

๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

28 โครงการกอสรางถนนหินคลุก
หมูที่ 10 บานหนองมวงนอย

วัตถุประสงค
- เพื่อใหประชาชนมีเสน
ทางคมนาคมสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จากสวน น.ส. สมจิต แซกรัมย

2561
(บาท)
35,100

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
35,100
35,100

ถึง บานนายทน ใจเอื้อ
กวาง 3.50 ม. ยาว 250 ม.
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา
87.5 ลบ.ม.

29 โครงการกอสรางลานเอนก
- เพื่อใหประชาชนมีสถาน
ประสงคคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่ในการออกกําลังกาย
บริเวณหนองอีเนิก หมู 10
- เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี
บานหนองมวงนอย
- เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง)

57 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

- เพื่อบํารุงรักษาแหลงน้ํา
30 โครงการขุดลอกสระน้ํา
และกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร
กลางหมูบาน หมู 10
และอุปโภค - บริโภค ใหกับ
บานหนองมวงนอย
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง) ประชาชนในพื้นที่ หมู 10

- ขนาด กวาง 40 เมตร
ยาว 70 ม. ความลึกเฉลี่ย
4 เมตร ปริมาณดินขุดไม
นอยกวา 2248 ลบ.ม.

เทคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 35 ม. ยาว

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
2564
(KPI)
(บาท)
35,100 รอยละของพื้นที่ - ประชาชนไดรับ
ที่มีถนนเพิ่มขึ้น ความสะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

600,000

600,000

600,000

600,000 รอยละของพื้นที่ - ใหประชาชนมีสถาน
ที่สามารถใชทํา ทีก่ ารออกกําลังกาย
- มีสถานที่ทํากิจกรรม
กิจกรรมตางๆ
ตางๆของหมูบาน

กองชาง

227,924

227,924

227,924

227,924 - รอยละของ
ประชาชนในพื้น
ที่ที่จะไดรับ
ประโยชนจาก
แหลงน้ํา

กองชาง

หรือปริมาณคอนกรีตไม
นอยกวา 1,995 ตร.ม.

- มีแหลงกักเก็บน้ํา
เพื่อใชประโยชน
อุปโภคบริโภค และ
ทําเกษตร

หนา | 135

แบบ ผ.01

๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

31 โครงการซอมสรางผิวถนน
Asphaltic concrete
หมูที่ 11 บานหนองน้ําขุน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน จากบานนายบุญยง แสนรัมย
สําหรับใชในการคมนาคม ถึง นางสุนันท เชียงรัมย
ไดอยางสะดวก ปลอดภัย กวาง 5 ม. ยาว 227 ม.
และมีมาตรฐาน
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือปริมาณพื้นที่ไมนอย
กวา 1,135 ตร.ม.

32 โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ําประปา เพื่อจัดซื้อถังทรงบอลลูน
(ถังทรงลูกบอลลูน) หมูที่ 11 เพือ่ ใหประชาชนในพื้นที่
บานหนองน้ําขุน
มีนํา้ ใชอยางเพียงพอ

เปลี่ยนถังบอลลูน ขนาด 12
ลบ.ม. พรอมซัมเมิรส

2561
(บาท)
425,625

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
425,625 425,625

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
425,625 รอยละของ
ประชาชนเดิน
ทางสะดวก

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสัญจรไปมาสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองชาง

300,000 รอยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ

กิจการประปาของ
หมูบานมีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน

กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา | 136

แบบ ผ.01

๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

33 โครงการกอสรางถนนดินยก
ระดับพรอมลงหินคลุก
หมูที่ 11 บานหนองน้ําขุน

วัตถุประสงค
- เพื่อใหประชาชนมีเสน
ทางคมนาคมสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จากสวนนายสุทิน แสนรัมย

2561
(บาท)
139,200

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
139,200 139,200

ถึงสวนนางปารณีย โกศัลวัฒน

- ถนนดินกวาง 3 ม. ยาว
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 - เพื่อบํารุงรักษาแหลงน้ํา - ขนาด กวาง 12 เมตร
และกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร ยาว 150 ม. ความลึกเฉลี่ย
หมูที่ 11 บานหนองน้ําขุน
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง) และอุปโภค - บริโภค
3 เมตร ปริมาณดินขุดไม
นอยกวา 3,334.5 ลบ.ม.

90,000

90,000

90,000

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
2564
(KPI)
(บาท)
139,200 รอยละของพื้นที่ - ประชาชนไดรับ
ที่มีถนนเพิ่มขึ้น ความสะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง

90,000 - รอยละของ
ประชาชนในพื้น
ที่ที่จะไดรับ
ประโยชนจาก
แหลงน้ํา

- มีแหลงกักเก็บน้ํา
เพื่อใชประโยชน
อุปโภคบริโภค และ
ทําเกษตร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

หนา | 137

แบบ ผ.01

๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

35 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
เสริมเหล็ก หมูที่ 12
สําหรับใชในการคมนาคม
บานบุตาริด
ไดอยางสะดวก ปลอดภัย
และมีมาตรฐาน

จากบานนายสุนทร พิศเพ็ง
ถึง บานนางไร พิศเพ็ง
กวาง 4 ม. ยาว 335 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือปริมาณคอนกรีตไม
นอยกวา 1,340 ตร.ม.

36 โครงการกอสรางถนนคอน
กรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 12 บานบุตาริด

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก ปลอดภัย
และมีมาตรฐาน

จากบานนายสมพงษ
ดีชัยรัมย ถึงบานนายสมพงศ
โชครัมย
กวาง 3 ม.ยาว 76 ม.
หรือมีปริมาณคอนกรีตไม
นอยกวา 228 ตร.ม.

37 โครงการกอสรางถนนคอน
กรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12
บานบุตาริด

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน จากบานนายจันทร แซกรัมย
สําหรับใชในการคมนาคม ถึงบาน นางสงกา แซกรัมย
ไดอยางสะดวก ปลอดภัย กวาง 4 ม.ยาว 122 ม.
และมีมาตรฐาน
ความหนาเฉลีย่ 0.15 ม.
หรือมีปริมาณคอนกรีตไม
นอยกวา 488 ตร.ม.

2561
(บาท)
643,200

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
643,200 643,200

109,500

109,500

234,240

234,240

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
643,200 รอยละของ
ประชาชนเดิน
ทางสะดวก

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสัญจรไปมาสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองชาง

109,500

109,500 รอยละของ
ประชาชนเดิน
ทางสะดวก

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสัญจรไปมาสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองชาง

234,240

234,240 รอยละของ
ประชาชนเดิน
ทางสะดวก

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสัญจรไปมาสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.01

๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

38 โครงการกอสรางถนนดินยก
ระดับพรอมบดอัด
หมูที่ 12 บานบุตาริด

วัตถุประสงค
- เพื่อใหประชาชนมีเสน
ทางคมนาคมสะดวก

39 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
เสริมเหล็ก หมูที่ 15
สําหรับใชในการคมนาคม
บานหนองมวงใต
ไดอยางสะดวก ปลอดภัย
และมีมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จากฝายบุตาริด ถึง ถนน
หนาโรงเรียนบานหนองมวง
กวาง 4 ม. ยาว
1,700 ม. หนาเฉลี่ย 0.30
ซม. หรือปริมาณดินถมไม
นอยกวา 3,000 ลบ.ม.
จากมุมโรงเรียนบานหนอง
มวงทิศใต ถึงมุมโรงเรียน
บานหนองมวงทิศเหนือ
กวาง 4 ม. ยาว 275 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือปริมาณคอนกรีตไม
นอยกวา 1,100 ตร.ม.

2561
(บาท)
210,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
210,000 210,000

528,000

528,000

528,000

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
2564
(KPI)
(บาท)
210,000 รอยละของพื้นที่ - ประชาชนไดรับ
ที่มีถนนเพิ่มขึ้น ความสะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง

528,000 รอยละของ
ประชาชนเดิน
ทางสะดวก

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสัญจรไปมาสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง
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แบบ ผ.01

๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

40 โครงการกอสรางลานเอนก
- เพื่อใหประชาชนมีสถาน
ประสงคคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่ในการออกกําลังกาย
บริเวณสระหนองเมา หมูที่ 15 - เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี
บานหนองมวงใต
- เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เทคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณสระหนองเมา
ขนาดกวาง 35 ม. ยาว
57 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

2561
(บาท)
600,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
600,000 600,000

หนวยงาน
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา รับผิดชอบหลัก
2564
(KPI)
(บาท)
- ใหประชาชนมีสถาน
กองชาง
600,000 รอยละของ
ประชาชนมีพื้นที่ ทีก่ ารออกกําลังกาย
ทํากิจกรรมตางๆ - มีสถานที่ทํากิจกรรม
ตางๆของหมูบาน

หรือปริมาณคอนกรีตไม
นอยกวา 1,995 ตร.ม.
41 โครงการขุดลอกสระหนอง
- เพื่อบํารุงรักษาแหลงน้ํา
และกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร
ผาขาว หมูที่ 15
บาหนองมวงใต
และอุปโภค - บริโภค ใหกับ
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง) ประชาชนในพื้นที่ หมู 15
บานหนองมวงใต

กวาง 220ม. ยาว 226 ม.
ความลึกเฉลี่ย 4.50 ม.
ปริมาณดินขุดไมนอยกวา
210,603 ลบ.ม.

5,425,133 5,425,133 5,425,133 5,425,133 - รอยละของ
ประชาชนในพื้น
ที่ที่จะไดรับ
ประโยชนจาก
แหลงน้ํา

- มีแหลงกักเก็บน้ํา
เพื่อใชประโยชน
อุปโภคบริโภค และ
ทําเกษตร

กองชาง
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แบบ ผ.01

๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000

หนวยงาน
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา รับผิดชอบหลัก
2564
(KPI)
(บาท)
กองชาง
300,000 รอยละของพื้นที่ มีทอระบายน้ํา
ที่น้ําทวมลดลง สามารถระบายน้ําได
สะดวกไมอุดตัน ไมสง
กลิ่นเหม็นกอความ
รําคาญ

42 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําเสีย
คอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีฝา จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว
ตะแกรงเหล็กปด) พรอมขยาย ไดมาตรฐาน
ไหลทาง
หมูที่ 15 บานหนองมวงใต

จากบานนางเจริญ พุมพวง
ถึงนายชัช บุรินทรรัมย
ขนาดกวาง 0.40 เมตร
ยาว 112 ม. ลึกเฉลี่ย
0.15 เมตร

43 โครงการกอสรางถนนหินคลุก
หมูที่ 16 บานนอยพัฒนา

ประชาชนมีถนนคมนาคม
สะดวก ปลอดภัย

บริเวณที่นานายสมนึก
รัตนชีวพงษ ถึง บริเวณที่พัก
สงฆคูเมือง
กวาง 3 ม. ยาว 2,000 ม.
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
หรือปริมาณหินคลุกไมนอย
กวา 600 ลบ.ม.

250,000

250,000

250,000

250,000 รอยละของพื้นที่ - ประชาชนไดรับ
ที่มีถนนเพิ่มขึ้น ความสะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

44 โครงการรั้วลอมรอบเขตที่
สาธารณะประโยชนบริเวณ
ที่สระหนองไซ หมูที่ 16
บานนอยพัฒนา ต.ทะเมนชัย
อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย

เพื่อปองกันการรุกล้ําพื้นที่
สาธารณะ

กอสรางรั้วลอมรอบเขตพื้นที่
สาธารณะประโยชน
กวาง 110 ม. ยาว 140 ม.

100,000

100,000

100,000

100,000 พื้นที่สาธารณะ สถานที่สาธารณะ
ลดการรุกล้ํา
ประโยชนไดรับ
การปองกัน

กองชาง
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แบบ ผ.01

๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

45 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
เสริมเหล็ก
สําหรับใชในการคมนาคม
หมูที่ 16 บานนอยพัฒนา
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย และมีมาตรฐาน

นายคูณ เขียววิลัย ถึงบริเวณ

46 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
เสริมเหล็ก หมูที่ 16
สําหรับใชในการคมนาคม
บานนอยพัฒนา
ไดอยางสะดวก ปลอดภัย
และมีมาตรฐาน

บริเวณที่สวน
นายสา ดีรับรัมย ถึงบาน
นายบุญเรือง เปาไธสง
กวาง 3.50 ม. ยาว 100 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือปริมาณคอนกรีตไมนอย
กวา 350 ตร.ม.

2561
(บาท)
168,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
168,000 168,000

168,000

168,000

ที่นานางฐานิยา เพช็รศรี
กวาง 3.50 ม.ยาว 100 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือปริมาณคอนกรีตไม
นอยกวา 350 ตร.ม.
168,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
168,000 รอยละของ
ประชาชนเดิน
ทางสะดวก

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสัญจรไปมาสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองชาง

168,000 รอยละของ
ประชาชนเดิน
ทางสะดวก

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสัญจรไปมาสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.01

๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

47 โครงการกอสรางลานเอนก- เพื่อใหประชาชนมีสถาน
ประสงคคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่ในการออกกําลังกาย
หมูที่ 16 บานนอยพัฒนา
- เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง) - เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เทคอนกรีตแสริมเหล็ก

2561
(บาท)
250,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
250,000 250,000

150,000

150,000

150,000

227,924

227,924

227,924

กวาง 43.50 ม. ยาว 72 ม.

ความหนา 0.10 ม.
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา

หนวยงาน
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา รับผิดชอบหลัก
2564
(KPI)
(บาท)
- ใหประชาชนมีสถาน
กองชาง
250,000 รอยละของ
ประชาชนมีพื้นที่ ทีก่ ารออกกําลังกาย
ทํากิจกรรมตางๆ - มีสถานที่ทํากิจกรรม
ตางๆของหมูบาน

313.2 ตร.ม.

48 โครงการขยายเขตประปา
- เพื่อขยายเขตจําหนายน้ํา ขยายเขตประปาหมูบาน
หมูบาน หมูที่ 16
ประปาใหกับประชาชนใน พรอมขยายเขตทอเมนต
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง) พื้นที่
ประปา

- เพื่อบํารุงรักษาแหลงน้ํา
49 โครงการขุดลอกสระหนองไซ
และกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร
หมูที่ 16 บานนอยพัฒนา
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง) และอุปโภค - บริโภค ใหกับ
ประชาชนในพื้นที่ หมู 16

- ขนาด กวาง 40 เมตร
ยาว 70 ม. ความลึกเฉลี่ย
4 เมตร ปริมาณดินขุดไม
นอยกวา 2248 ลบ.ม.

150,000 รอยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ

- ประชาชนมีน้ําไว
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

กองชาง

- มีแหลงกักเก็บน้ํา
ประชาชนในพื้น เพื่อใชประโยชน
ที่ที่จะไดรับ
อุปโภคบริโภค และ
ประโยชนจาก ทําเกษตร
แหลงน้ํา

กองชาง

227,924 - รอยละของ
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แบบ ผ.01

๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อบํารุงรักษาแหลงน้ํา กอสรางฝายกักเก็บน้ํา
50 โครงการสรางฝายกักเก็บน้ํา
ลําหวยหนองโดน หมูที่ 16 และกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร ลําหวยหนองโดน
บานนอยพัฒนา ต.ทะเมนชัย และอุปโภค - บริโภค ใหกับ
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง) ประชาชนในพื้นที่ หมู 16

51 โครงการขยายไหลทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 17 บานใหมอัมพวัน

- เพื่อขยายไหลทางใหได
มาตรฐาน
- เพื่อปองกันและ
ลดอุบัติเหตุ

52 โครงการกอสรางสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย

เพื่อกอสรางอาคารสํานักงาน จัดสรางอาคารสํานักงาน

องคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย

ขยายไหลทาง คสล. จาก
บานนายสวัสดิ์ บุรินรัมย
ถึงสวนนางสี พิมพเสนา
กวาง 1 ม. ยาว 95 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือปริมาณคอนกรีตไม
นอยกวา 95 ตร.ม.

สถานที่ทําการและอาคาร
อเนกประสงคอื่นๆที่เกี่ยวของ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

500,000

500,000

500,000

500,000 - รอยละของ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐ รอยละที่อุบัติ
เหตุลดลง

ผลลัพธที่คาดวา

- มีแหลงกักเก็บน้ํา
ประชาชนในพื้น เพื่อใชประโยชน
ที่ที่จะไดรับ
อุปโภคบริโภค และ
ประโยชนจาก ทําเกษตร
แหลงน้ํา
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ปลอดภัย

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 รอยของประชาชน มีสถานที่ที่มีประสิทธิภาพ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง

ไดรับความสะดวก ในการบริการประชาชน
ในการมาใชบริการ อยางเหมาะสม
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แบบ ผ.01

๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

53 โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ําสแตน เพื่อเปนถังเก็บน้ําสวนกลาง จัดซื้อถังน้ําสแถนเลส (มอก.)
เลส (มอก.) ภายในตําบล
ใหกับหมูบานไวเก็บ
ใหกับทุกหมูบานภาย
ทะเมนชัย
น้ําอุปโภค - บริโภค
ตําบลทะเมนชัย
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง)
54 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
- เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช จัดหาแหลงน้ําบาดาลในการ
เพื่อการเกษตรภายใน
- เพื่อเจาะบอบาดาลตาม ขุดเจาะบอบาดาลใหกับ
ตําบลทะเมนชัย
หัวไรนา ชวยเกษตรกรที่ เกษตรกร
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง) ขาดแคลนน้ําในฤดูทํานา

2561
(บาท)
150,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000

150,000

150,000

150,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
150,000 จํานวนถังน้ํา

150,000 จํานวนบอ
บาดาล

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีศูนยกลาง
ในการรับน้ํา

กองชาง

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อ
ทําการเกษตรในฤดู
แลง

กองชาง
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แบบ ผ.01

๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

55 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณสํานักงาน
อบต.ทะเมนชัย

- เพื่ออํานวยความสะดวก - ปรับปรุงสถานที่บริเวณ
ใหกับขาราชการ ลูกจาง
รอบสํานักงาน
พนักงาน และประชาชน อบต.ทะเมนชัย ใหดู
ที่มาติดตอราชการ
สะอาดตา

56 โครงการบานประชารัฐ

- เพื่อสนับสนุนใหประชาชน เพื่อสนับสนุนประชาชนผูมี
ผูมีรายไดนอยครอบคลุมทั้ง รายไดนอย ครอบคลุมทั้งผูมี
ผูมีรายไดประจํา ที่ไมเคยได รายไดประจํา
รับกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัยมา
กอนใหมีที่อยูอาศัยเปนของ

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
100,000 รอยละประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการมา
ใชบริการ

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

อบต.มีสถานที่ทําการ 1. สํานักปลัด
ที่มีประสิทธิภาพใน 2. กองชาง
การบริการประชาชน
อยางเหมาะสม

300,000 รอยละของ
ผูมีรายไดนอยมี
ประชาชนมีความ คุณภาพชีวิตที่ดี
เปนอยูที่ดี

สํานักปลัด

ตนเอง
- เพื่อซอมแซมและ/หรือ
ตอเติมที่อยูอาศัย
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แบบ ผ.01

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

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๒.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

57 โครงการเกษตรอินทรียตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

- เพื่อพัฒนาความคิดในการ เกษตรกร เยาวชนในพื้นที่
ทําเกษตรอินทรียและสรางวิถี และผูที่สนใจ
เกษตรอินทรียแบบพอเพียง
- อบรมใหความรูการผลิต
ปุยอินทรียเพื่อลดการใช
สารเคมี

58 โครงการฝกอบรมอาชีพ
ระยะสั้น

- เพื่อใหเกิดการสรางงาน
สรางรายไดและสรางอาชีพ
ในชุมชน
- เพื่อเสริมสรางความเขม
แข็งของเศรษฐกิจในชุมชน
นําไปสูการจัดปญหาความ
ยากจนในระยะตอไป

จัดฝกอบรม หรือใหความ
ชวยเหลือจัดฝกอบรม
สมาชิกขั้นพื้นฐานและขั้น
เพิ่มทักษะ

งบประมาณและที่ผานมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

หนวยงาน
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา รับผิดชอบหลัก
2564
(KPI)
(บาท)
สํานักปลัด
๓๐,๐๐๐ รอยละของ
เกษตรกรลดการใช
ประชาชนในพื้น สารเคมีในการปองกัน
ที่ลดการใชสาร กําจัดศัตรูพืช
เคมี

๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
เกิดการสรางงาน
อาชีพและรายได และสรางรายไดใน
เพิ่มขึ้น
ชุมชนสามารถพัฒนา
ใหเกิดการพึ่งพา
ตนเองของชุมชนได
อยางยั่งยืน

กอง
สวัสดิการสังคม
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แบบ ผ.01

๒.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

59 โครงการสงเสริมการพัฒนา
อาชีพใหกับผูสูงอายุคนพิการ
และผูดอยโอกาส ประจําป
2561

60 อุดหนุนกลุมอาชีพ
"กลุมทอเสื่อกกบานบุตาริด"

วัตถุประสงค
เพื่อใหผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาสที่สนใจ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมใหกับผูสูงอายุ
คนพิการ ผูดอยโอกาส

งบประมาณและที่ผานมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

ไดรับการพัฒนาและสงเสริม

ทักษะอาชีพที่เหมาะสม
เพื่อใหผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาสมีรายได
เพิ่มขึ้น
- พัฒนาเปนศูนยถายทอด สนับสนุนงบประมาณใน
ภูมิปญญาของชุมชน
การดําเนินงานของ
- เพื่อใหประชาชนไดรับ ทอเสื่อกก

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
๓๐,๐๐๐ รอยละ 70

ผลลัพธที่คาดวา

ผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส ไดรับการ
และผูดอยโอกาส พัฒนา ทักษะอาชีพ
มีงานทํา
ที่เหมาะสม

30,000 จํานวนกลุม
ในการจัดตั้ง

ประชาชนมีความรู
และมีทักษะในการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กอง
สวัสดิการสังคม

กอง
สวัสดิการสังคม

ประกอบอาชีพมากขึ้น

การฝกอบรมเพิ่มทักษะ
- เพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการของกลุม
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แบบ ผ.01

๒.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

61 อุดหนุนกลุมอาชีพ "กลุมทอผา
ตําบลทะเมนชัย"

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเปนการสนับสนุนและ สนับสนุนงบประมาณใน
สงเสริมกลุมอาชีพ
การดําเนินงานของกลุม
- เพื่อใหประชาชนไดรับ ทอผาตําบลทะเมนชัย

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
30,000 จํานวนกลุม
ในการจัดตั้ง

ผลลัพธที่คาดวา
ประชาชนมีความรู
และมีทักษะในการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
สวัสดิการสังคม

ประกอบอาชีพมากขึ้น

การฝกอบรมเพิ่มทักษะ

62 อุดหนุนโครงการศูนย
พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ตําบลทะเมนชัย

- เพื่อเปนการเสริมสราง จัดกิจกรรมสรางความ
ความสัมพันธของสมาชิกใน สัมพันธใหกับครอบครัว
ครอบครัวและลดชองวาง ในเขตตําบลทะเมนชัย
ระหวางวัย

10,000

10,000

10,000

10,000 - ครอบครัวใน - เกิดความรัก ความ
หมูบานมีภูมิคุม เขาใจซึ่งกัน
กันเปนรั้วที่มี
ความเขมแข็ง

กอง
สวัสดิการสังคม
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ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่ ๒ การพัฒนาดานสังคมและคูณภาพชีวิต และยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานรักษาความมั่นคงและความสงบ

แบบ ผ.01

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

63 โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชนสุขประชาชน

วัตถุประสงค
เพื่อใหผูนําชุมชน หนวย
งานตางๆ ในตําบลมีความรู
ความเขาใจ ในการบริหาร
งานการพัฒนาทองถิ่น รวม
ถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม

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

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
30,000 ผูเขาอบรมมี
ความรู ความ
สามารถในการ
ปฏิบัติงาน รวม
ถึงมีคุณธรรมและ
จริยธรรมมากขึ้น

ผลลัพธที่คาดวา
ผูเขาอบรมมีความ
รู ความเขาใจในการ
พัฒนาทองถิ่นนําคุณธรรมจริยธรรมใชเพื่อ
พัฒนาชมุชนและตน
เอง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัด
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แบบ ผ.01

๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

64 โครงการปองกันและชวยเหลือ - ดําเนินการชวยเหลือ
- ดําเนินการหรือสนับสนุน
ผูประสบสาธารณภัยและ
ประชาชนเมื่อประสบภัย การชวยเหลือประชาชนที่
ภัยพิบัติตางๆ
รวมถึงการปองกันภัยตางๆ ประสบภัยตางๆ

2561
(บาท)
100,000

65 โครงการฝกอบรมใหความรูดาน - จัดฝกอบรม/ทบทวน
- จัดอบรมใหความรูเด็ก
การปองกันภัยเด็กนักเรียน
ปฏิบัติงานการปองกันและ นักเรียนและผูสนใจ
ในโรงเรียน
การบรรเทาสาธารณภัย
- เพื่อใหนักเรียนมีความรู
เรื่องภัยตางๆ

20,000

66 โครงการเฝาระวังการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

15,000

- ดําเนินการชวยเหลือ
- ดําเนินการหรือสนับสนุน
ประชาชนเมื่อประสบภัย การชวยเหลือประชาชนที่
รวมถึงการปองกันภัยตางๆ ประสบภัยตางๆ

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

20,000

20,000

หนวยงาน
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา รับผิดชอบหลัก
2564
(KPI)
(บาท)
สํานักปลัด
100,000 - ผูประสบภัยได - ประชาชนที่
รับการชวยเหลือ ประสบภัยไดรับการ
เบื้องตน
ชวยเหลือเบื้องตนและ
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

20,000 - รอยละของผู

- เด็กนักเรียนมีทักษะ

สํานักปลัด

เขาอบรมมีความรู ความสามารถในการ
พื้นฐานในการชวย ปฏิบัติงานที่ดีมาก

ตัวเองและคนอื่น และมีความเขมแข็ง

15,000

15,000

15,000 - ผูประสบภัยได - ประชาชนที่ประสบภัย
รับการชวยเหลือ ไดรับการชวยเหลือ
เบื้องตน
เบื้องตนและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

สํานักปลัด
(งานปองกัน)
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แบบ ผ.01

๓.๓ แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

- เพื่อสงเสริมการเลนกีฬา
67 โครงการแขงขันกีฬาประจํา
ตําบล "ทะเมนชัยเกมส" ประจํา และการออกกําลังกายและรู
จักใชเวลาวางใหเปนประโยชน
ป 2561
- เพื่อเสริมสรางความรัก
ความสามัคคี รูแพ รูชนะ
และรูอภัย ภายในชุมชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เด็ก เยาวชน และประชาชน

2561
(บาท)
200,000

ไดเลนกีฬาและออกกําลังกาย
ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

เกิดความรัก ความสามัคคี
ภายในชุมชน
40,000

- เพื่อสงเสริมใหเด็กมีสุขภาพ ทําการกอสรางศูนยพัฒนา

2,956,000

ที่ดีและเติบโตตามวัย
- เพื่อใหเด็กนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กไดมีพื้นที่
สําหรับการศึกษาเลาเรียน

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
200,000 - รอยละ 90
ประชาชนรวม
กิจกรรม

- เด็ก เยาวชน และประชาชน

68 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อสงเสริมใหเด็กกลาคิด เด็ก เยาวชนและผูรวมงาน
ประจําป 2561
กลาทํา กลาแสดง ออกในสิ่ง ในเขตพื้นที่ตําบลทะเมนชัย
ที่ดีงาม
จํานวน 10 หมูบาน

69 อุดหนุนโครงการกอสราง
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(จากกรมสงเสริมปกครอง
ทองถิ่น)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000

เด็กเล็ก

40,000

2,956,000

40,000

2,956,000

40,000 จํานวนเด็ก
เยาวชน และ
ประชาชนที่เขา
รวมงาน
2,956,000 ระะดับความ

พึงพอใจตอ
ผูปกครอง เด็ก

ผลลัพธที่คาดวา
- ลดปญหาสังคมใน
กลุมเด็ก เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา
- เด็ก เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เด็กและเยาวชนได
รับการเสริมสรางเปด
โอกาสใหแสดงออก
ไดรับการพัฒนาใหดี
- เด็กนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กไดมี
สถานที่สําหรับศึกษา
- เปนสถานที่สําหรับ
สงเสริมพัฒนาการ
ใหแกเด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
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แบบ ผ.01

๓.๓ แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

70 อาหารเสริม (นม)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อใหนักเรียนมีรางกาย - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
แข็งแรง มีโภชนาการที่ดี อาหารเสริม (นม) ใหกับ
โรงเรียนจํานวน 5 แหง
- โรงเรียนบานหนองไทร
- โรงเรียนบาหนองบัว
- โรงเรียนบานหนองมวง

2561
(บาท)
1,161,512

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,161,512

1,161,512

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,161,512 - เด็กในเขตพื้น

ที่มีสุขภาพ
แข็งแรง

ผลลัพธที่คาดวา
- นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง มีโภชนา
การที่ดี

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

- โรงเรียนบานบริหารชนบท
- ศูนยพัฒนาเด็กวัดอัมพวันฯ
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แบบ ผ.01

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

71 โครงการอบรมใหความรูเรื่องโรค - เพื่อใหประชาชนมีความ ประชาชน นักเรียน
รูเกี่ยวกับการปองกันโรค นักศึกษา เยาวชน
ไขเลือดออก โรคเอสด และ
ไขเลือดออก โรคเอดส
โรคอุบัติใหม
ในพื้นที่ตําบลทะเมนชัย
และโรคอุบัติใหม
72 โครงการซอมแซมครุภัณฑ
เครื่องพนหมอกควัน คาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
อื่นๆ วัสดุตางๆ

- เพื่อซอมแซมครุภัณฑให - ซอมครุภัณฑเครื่องพน
คงสภาพที่สามารถใชงานได หมอกควัน และอุปกรณี
อื่นๆ

73 โครงการปองกันและควบคุม
โรคติดตอ

- ควบคุมและปองกันการ
แพรระบาดของโรค เชน
โรคประจําถิ่น หรือโรค
ระบาดรายแรงที่เกิดตาม
ฤดูกาล เชน โรคฉี่หนู
โรคไขหวัดนก ไขหวัด
สายพันธุใหมฯลฯ

- จัดซื้อน้ํายาเคมีในการ
กําจัดยุง จํานวน 80
ขวดตอป
- จัดซื้อทรายกําจัดลูกน้ํา
ยุงลายจํานวน 30
ขวดตอป
- คาวัสดุเชื้อเพลิงและ
น้ํามันหลอลื่น

2561
(บาท)
20,000

10,000

330,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

10,000

330,000

10,000

330,000

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
2564
(KPI)
(บาท)
20,000 รอยละของผูเขา ผูเขารับการอบรม
รับการอบรมเขา รูจกั ปองกันโรคตางๆ
ใจ เกี่ยวกับโรค ที่จะเกิดขึ้น
ตางๆ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

10,000 - เครื่องมือ
- ไดเครื่องมือ
เครื่องใช มีพอใช เครือ่ งใชที่พรอมใช
งาน

งาน

330,000 - พื้นที่ปราศจาก - พื้นที่ตําบล
โรคไขเลือดออก ทะเมนชัยปราศจาก
โรคไขเลือดออก

สํานักปลัด
งาน
สาธารณสุข

สาธารณสุข

งาน
สาธารณสุข
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แบบ ผ.01

๓.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

74 โครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ "โรงเรียน
ผูสูงอายุ" ประจําป 2561

เพื่อใหผูสูงอายุไดรวมกลุม จัดกิจกรรมใหกับผูสูงอายุ
ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน ในเขตพื้นที่ที่สนใจสมัคร
เพื่อใหผูสุงอายุไดรับความ เขารวมโครงการ
สุข สนุกสนานมีความภาค

75 โครงการเติมคุณคาและรวม
รักษา สานตอภูมิปญญาทองถิ่น
ของผูสูงอายุใหคงอยูคูลูก
หลานสืบไป

- เพื่อใหเห็นคุณคาและ
ผูสูงอายุในพื้นที่ตําบล
ภูมิปญญาของผูสูงอายุ
ทะเมนชัย
- เพื่อคนหาและสืบสาน
ภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยู
- เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน
ความรู ความคิดเห็นและใช
เวลาวางใหเปนประโยชน

76 โครงการเยาวชนรุนใหม รวมใจ - เพื่อใหเยาวชนไดรับรูถึง
ตานภัยยาเสพติด
ปญหาและพิษภัยของ
ยาเสพติด
- เพื่อสรางผูนําเยาวชนใน
การตอตานและปองกันการ
แพรระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษาและชุมชน

- จัดเขาคายอบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผูเสพ/ผูติดยาเสพติด

และกลุมเสี่ยงในเขตพื้นที่
อบต. ใหมีกิจกรรมรวมกัน

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
100,000 จํานวนผูสูงอายุ

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ผูสูงอายุไดรวมกลุม

กอง

ที่เขารวมกิจกรรม กันเพื่อทํากิจกรรมตางๆ

สวัสดิการสังคม

- ผูสูงอายุไดใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน
30,000

50,000

30,000

50,000

30,000

50,000

30,000 จํานวนผูเขา
รับการอบรม

- ผูเขารวมโครงการรู
จักภูมิปญญาของ
ทองถิ่น
- สามารถนําความรู
ไปถายทอดใหผูอื่น
และนํามาปรับใชใน
การดํารงชีวิตประจํา

50,000 - จํานวนผูเขารับ - เยาวชนรับรูปญหา
การอบรม
และพิษภัยของ
ยาเสพติด
- เยาวชนสามารถ

กอง
สวัสดิการสังคม

สํานักปลัด

เปนแกนนําในการปองกัน

และตอตานการแพร
ระบาดของยาเสพติด
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แบบ ผ.01

๓.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

77 โครงการปองกันและแกไขปญหา - เพื่อลดจํานวนสถิติของเด็ก - จัดกิจกรรมปองกันและ
วัยรุนที่ตั้งครรภกอนวัยอันควร แกไขปญหาการตั้งครรภ
การตั้งครรภกอนวัยอันควร
(แกมใส...วัยเสี่ยง)
- รณรงคใหเด็กวัยรุนรูจัก กอนวัยอันควร
วิธีปองกันที่ถูกวิธี
- เด็กวัยรุนในพื้นที่ตําบล
ทะเมนชัยและกลุมเสี่ยง

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
2564
(KPI)
(บาท)
30,000 - ลดปญหาการ - ลดจํานวนสถิติของ
ตั้งครรภกอน เด็กวัยรุนที่ตั้งครรภ
วัยอันควร
กอนวัยอันควร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กอง
สวัสดิการสังคม

- เด็กวัยรุนเกิดความ
และรูจักวิธีปองกันที่ถูกวิธี

78 โครงการเขาคายฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
แกนนําเด็ก และเยาวชน
ในพื้นที่ตําบลทะเมนชัย

เพื่อใหแกนนําเด็ก และ
เยาวชนในเขตพื้นที่ไดรู
และเขาใจถึงบทบาทและ
หนาที่

แกนนําเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ จํานวน 50 คน

50,000

79 โครงการเขาคายกิจกรรม
ครอบครัวเพื่อปองกันและ
แกไขปญหาการติดเกมส
ออนไลนและติดเพื่อนของเด็ก
และเยาวชน

- เพื่อปลูกฝงใหเด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชนและครอบครัว
และผูปกครองไดเล็งเห็น กลุมสุมเสี่ยง
ปญหาที่เกิดขึ้น
จํานวน 30 ครอบครัว
- เพื่อใหเด็ก เยาวชนและ
ผูปกครองสามารถพัฒนา
ตัวเองรูบทบาทหนาที่ที่
ตองทําเพื่อจะนําไปสูการ
ปองกันการติดเกมส

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 มีแกนนําที่มี
ศักยภาพ

แกนนําเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่รูและ
เขาใจถึงบทบาทและ
หนาที่ที่สําคัญ

50,000 จํานวนคนที่เขา เด็กเยาวชนและ
รวมกิจกรรม
ผูปกครองรูและเขาใจ
ถึงที่มาของปญหาที่
ทําใหเด็ก เยาวชนติด
เกมส

กอง
สวัสดิการสังคม

กอง
สวัสดิการสังคม
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แบบ ผ.01

๓.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
30,000

80 โครงการเติมรัก ตอชีวิตใหแก
ผูดอยโอกาสในสังคม
(ผูปวยเอดส และครอบครัว)

- เพื่อสรางกําลังใจใหกับ
กลุมผูปวยเอดส ใหเห็น
คุณคาของชีวิตและพรอม
ที่จะดํารงชีวิตตอไป

- ผูปวยเอดสและผู
ที่ไดรับผลกระทบ
(คนในครอบครัว
ผูปวยเอดส)

81 โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพบทบาทสตรีในพื้นที่
ตําบลทะเมนชัย ประจําป
2561

เพื่อเปนการสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพบทบาท
สตรีในเขตพื้นที่ตําบล
ทะเมนชัย

กลุมสตรีในเขตพื้นที่ตําบล
ทะเมนชัย

50,000

82 โครงกอสราง/จัดตั้งศูนยบริการ เพื่อเปนศูนยกลางการให ผูพิการในเขตพื้นที่บริการ
คนพิการทั่วไป
บริการขอมูลขาวสารเกี่ยว ทัง้ หมด
กับสิทธิประโยชน สวัสดิการ
และความชวยเหลือตางๆ
ที่ผูบริการรองขอ

100,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

50,000

100,000

50,000

100,000

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
2564
(KPI)
(บาท)
30,000 - จํานวนคนที่ - ผูปวยมีกําลังใจ
เขารับการอบรม สามารถที่จะดําเนิน
ชีวิตตอไปอยางมี
ความสุข
50,000 จํานวนสตรี

100,000 ระดับความ
สําเร็จของ
การจัดตั้ง

กลุมสตรีไดดําเนิน
กิจกรรมการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพ
บทบาทสตรีในเขต
พื้นที่ตําบลทะเมนชัย

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กอง
สวัสดิการสังคม

กอง
สวัสดิการสังคม

กอง
ผูพิการมีศูนยกลางใน
การขอรับบริการขอมูล สวัสดิการสังคม
ขาวสาร เกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชนสวัสดิการ
และสามารถประสาน
ขอรับการชวยเหลือ
ตางๆไดสะดวก
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แบบ ผ.01

๓.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน
ที่

โครงการ

83 โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพ
และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

วัตถุประสงค
- เพื่อเปนศูนยกลางใน
การใหความชวยเหลือใน
การดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน
และฟนฟูสมรรถภาพทาง
ดานรางกายอารมณจิตใจ
ตลอดจนฝกอาชีพเสริม
ตางๆที่เหมาะสมแก
ผูสูงอายุ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผูสูงอายุในพื้นที่ตําบล
ทะเมนชัย

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
100,000 ระดับความ
สําเร็จ

ผลลัพธที่คาดวา
ผูสูงอายุมีถานที่ที่
เปนศูนยกลางใน
การจัดกิจกรรมตางๆ
และไดรับการสงเสริม
การชวยเหลือตางๆ
ในการฟนฟูสมรรถ
ภาพ ทางดานรางกาย
จิตใจ อารมณ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กอง
สวัสดิการสังคม
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แบบ ผ.01

๓.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ

84 โครงการประเพณีลอยกระทง
ประจําป 2561

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อเปนการขอขมาตอพระ เด็ก เยาวชน และประชาชน
แมคงคาที่เราไดอาศัยน้ํากิน ไดรวมกันสืบสานประเพณี
น้ําใชและไดทิ้งปฏิกูลลงแมน้ํา

- เพื่อเปนการสงเสริม

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

และวัฒนธรรมอันดีงามใหคง
อยูสืบไป

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
50,000 รอยละของ
ประชาชนรวม
กิจกรรมทาง
ศาสนามากขึ้น

ผลลัพธที่คาดวา
ประชาชนฟนฟู
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงาม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี

งามใหคงอยูสืบไป
85 โครงการสืบสานประเพณี
เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมขนม ประชาชนในพื้นที่
วันสงกรานต ประจําป 2561 ธรรมเนียมที่ดีงามของ
ตําบลทะเมนชัย

30,000

30,000

30,000

ทองถิ่นใหคงอยูสือไป

86 โครงการถวายเทียนพรรษา
ประจําป 2561

- เพื่อเปนการสืบสาน
อนุรักษ ประเพณีวัฒนธรรม
ของทองถิ่นใหคงอยูตอไป
- เพื่อเปนการสงเสริมทะนุ
บํารุงพระพุทธศาสนา

- เชิญชวนประชาชนรวม
ทําบุญตักบาตร ฟงธรรม
ปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา
- ถวายเทียนพรรษาและ

30,000

30,000

30,000

30,000 - รอยละของ
ผูสูงอายุในพื้นที่
ตําบลทะเมนชัย
รวมกิจกรรม

- การแสดงออกถึง
ความกตัญู การ
อนุรักษประเพณี
ทองถิ่น

30,000 รอยละของ
ประชาชนรวม
กิจกรรมทาง
ศาสนามากขึ้น

พุทธศาสนิกชนได
รวมกันบําเพ็ญกุศล
ในวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา

กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ปจจัยบํารุงศาสนาในเทศกาล

เขาพรรษา
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แบบ ผ.01

๓.๙ แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

87 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.)

- สนับสนุนงานบริการดาน - อุดหนุนงบประมาณ
สาธารณสุขในพื้นที่
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลทะเมนชัย

88 เบี้ยยังชีพผูพิการ

- เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพให - ผูพิการ จํานวน 276 คน
กับผูพิการ

89 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

90 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

- เพื่อใหการสงเคราะห
ผูปวยเอดส

- จายเบี้ยยังชีพใหกับผูปวย
เอดส จํานวน 15 คน

- เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพให - ผูสูงอายุ ชวงอายุ 60-69 ป
จํานวน 435 คน
กับผูสูงอายุ
- ผูสูงอายุ ชวงอายุ 70-79 ป
จํานวน 202 คน

2561
(บาท)
150,000

2,649,600

90,000

5,894,400

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000

2,649,600

90,000

5,894,400

2,649,600

90,000

5,894,400

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
2564
(KPI)
(บาท)
150,000 - ประชาชนไดรับ - ประชาชนไดรับ
การบริการจาก บริการที่ดีดาน
สปสช.
สาธารณสุข
2,649,600 - รอยละของ

- ผูพิการไดรับการ
ผูพิการ
เอาใจใส และมี
มีความเปนอยูที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

90,000 - รอยละของ - ผูปวยเอดสไดรับ
จํานวนผูติดเชื้อ การเอาใจใสและมี
มีความเปนอยูที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5,894,400

- รอยละของ - ผูสูงอายุ ไดรับการ
ผูสูงอายุใน
เอาใจใส และมี
พื้นที่ อบต.
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มีความเปนอยูที่ดี

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
งาน
สาธารณสุข

กอง
สวัสดิการสังคม

กอง
สวัสดิการสังคม

กอง
สวัสดิการสังคม

- ผูสูงอายุ ชวงอายุ 80-89 ป
จํานวน 91 คน
- ผูสูงอายุ ชวงอายุ 90 ขึ้นไป

จํานวน 16 คน
หนา | 160

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่ ๓ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
๔.๓ แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

91 โครงการ "รักน้ํา รักปา
รักแผนดิน" ประจําป 2561

วัตถุประสงค
- สงเสริมใหชุมชนเขามา
มีสวนรวมในการแกไข
ปญหาภาวะโลกรอนโดย
เพิ่มพื้นที่สีเขียว
- สงเสริมสนับสนุนให
ชุมชนเปนเมืองนาอยู
สวยงามและประชาชนมี
คุณภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดหาตนไมตางๆ
ปลูกหญาแฝกและปรับปรุง
ภูมิทัศนในเขตพื้นที่ อบต.
- เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการ
ปลูกตนไมรวมทั้งมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศนถนน
วัฒนธรรม โดยยังคง
อัตลักษณของทองถิ่นไว

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

หนวยงาน
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา รับผิดชอบหลัก
2564
(KPI)
(บาท)
สํานักปลัด
- ทําใหมีพื้นที่สีเขียว
20,000 -มีพื้นที่
สีเขียวใหชุมชน เพิ่มขึ้นตามโครงการฯ
เพื่อบรรเทาปญหา
ภาวะโลกรอน
- อปท.และประชาชน
ไดมีสวนรวมในการ
รักษาธรรมชาติ
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แบบ ผ.01

๔.๔ แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

92 โครงการคัดแยกขยะในชุมชน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึก - จัดอบรมใหความรูแก

ในการทิ้งขยะ และรักษา
สิ่งแวดลอมภายในชุมชน
- เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึก
ในการทิ้งขยะ และรักษา
- เพื่อสรางรูปแบบการจัด
การคัดแยะขยะโดยทุกคน
ในชุมชนมีสวนรวมเปนการ
เพิ่มรายไดอีกรูปแบบหนึ่ง

เยาวชนและประชาชนที่สนใจ
- จัดกิจกรรมใหเยาวชนและ

ประชาชนรวมคิดกันคัดแยก
ขยะในชุมชน
- นําขยะอินทรียมาทําน้ําสกัด

ชีวภาพเพื่อใชในการเกษตร
- ทําปุยชีวภาพจากการหมัก
ขยะอินทรีย

2561
(บาท)
40,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000

หนวยงาน
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา รับผิดชอบหลัก
2564
(KPI)
(บาท)
งาน
40,000 - ปริมาณขยะ -ประชาชนมีจิตสํานึก
สาธารณสุข
ลดนอยลง
ที่ดีในการดูแลรักษา
- เพิ่มรายได สิ่งแวดลอมและปรับ
ใหกับครอบครัว เปลี่ยนพฤติกรรมใน
การทิ้งขยะ
- ปริมาณขยะอินทรีย
ที่เกิดขึ้นตามครัวเรือน
สามารถใชประโยชย
ไดหลากหลายขึ้น

หนา | 162

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่ ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

93 คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิก - เพื่อจัดการเลือกตั้ง
- ดําเนินการจัดการเลือกตั้ง
สภาและผูบริหารทองถิ่น
ผูบริหารและสมาชิกสภาฯ ผูบริหารและสามาชิกสภาฯ
กรณีครบวาระ หรือ
กรณีครบวาระหรือเลือกตั้ง
มีการเลือกตั้งซอม
ซอม
94 โครงการอบรมสัมมนาการเพิ่ม - เพื่อสงเสริมใหคณะ
ผูบริหาร สมาชิก และ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบลไดศึกษา
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา ดูงานใหมีความรูความ
พนักงานจาง
สามารถเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อจายคาใชจายในการ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

- คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ

บุคลากรของ อบต.
และผูนําชุมชนในเขตพื้นที่
อบต.ทะเมนชัย
ฝกอบรมศึกษาดูงานตามหลัก

สูตรตางๆ

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000

400,000

400,000

400,000

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
2564
(KPI)
(บาท)
500,000 - ประชาชนออก - ทองถิ่นมีผูบริหาร
มาใชสิทธิเลือกตั้ง และสมาชิกที่เปนไป
มากขึ้น
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย
400,000 - คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ
บุคลากร อบต.
มีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

ทั้ง 5 สวน
- การปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนตําบล 1. สํานักปลัด
ลูกจางมีประสิทธิภาพ 2. กองคลัง

- ใหบุคลากรมีความรู

3. กองชาง

4. กองการศึกษาฯ
ความเขาใจ ในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนา 5. กอง
ชุมชนตามแนวปรัชญา สวัสดิการสังคม
เศรษฐกิจพอเพียง
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แบบ ผ.01

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

95 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยว
กับการปฏิบัติงานดานตางๆให
กับเจาหนาที่องคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการ เจาหนาที่องคการบริหาร
ปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการ สวนตําบลทะเมนชัย
เปลี่ยนแปลงระเบียบ
กฎหมายตลอดเวลา

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
30,000 รอยละของ
เจาหนาที่มี
ความรูเพิ่มขึ้น

ผลลัพธที่คาดวา
เจาหนาที่ที่ไดรับ
อบรมมีความรู ความ
สามารถในการปฏิบัติ
เพิ่มมากขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด
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แบบ ผ.01

๕.๕ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

96 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

วัตถุประสงค
- เพื่อใหระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน
สามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สรางเครื่องมือเพื่อใหการ
จัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000

หนวยงาน
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา รับผิดชอบหลัก
2564
(KPI)
(บาท)
กองชาง
200,000 จํานวนประชาชน จัดเก็บภาษีไดครบถวน
ผูมีหนาที่เสียภาษี ยิ่งขึ้น
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แบบ ผ.01

๕.๖ แผนงานสรางความเขมเข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

97 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ - เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ
และจัดเวทีประชาคมหมูบาน กระทรวงมหาดไทย วาดวย
และตําบลในการจัดทําแผน
การจัดทําแผนพัฒนาของ
พัฒนาทองถิ่นสี่ป
อปท. พ.ศ. 2548
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2559)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดประชุมประชาคมตาม

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

กําหนดสัดสวนหมูบาน/ตําบล

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

98 โครงการปกปองสถาบันของชาติ - เพื่อเสริมสรางความรัก - จัดกิจกรรมฝกอบรมและ
และความสามัคคีของคนใน ดําเนินกิจกรรมในการปกปอง
ชาติ
สถาบันสําคัญของชาติ
99 โครงการอบรมใหความรูการจัด - เพื่ออบรมใหความรูเกี่ยว - จัดอบรมใหกับ ผูนําชุมชน
ทําแผนชีวิตหมูบานสันติสุข 9 ดี กับแผนชีวิตหมูบานสันติสุข ประชาชน และบุคลากร
9 ดี

5,000

5,000

5,000

20,000

20,000

20,000

หนวยงาน
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา รับผิดชอบหลัก
2564
(KPI)
(บาท)
สํานักปลัด
20,000 - ผลการดําเนิน - สงเสริมระบอบ
บรรลุตามแผน ประชาธิปไตย
รอยละ 70
- ทุกสวนใหเขามามี
สวนรวมในการ
กําหนดความตองการ
แกไขปญหาเสนอแนะ
ขอคิดเห็น แผนงาน
โครงการอันเปนสวน
รวม

5,000 - รอยละของ
ความสําเร็จ

- ชาวตําบลทะเมนชัย
มีความรัก สามัคคี
ไมแบงฝกแบงฝาย

20,000 - ประชาชนรอย - ผูรับการอบรม
ละ70 ปฏิบัติตาม ปฏิบัติตาม แผนชีวิต
แผนชีวิตหมูบาน หมูบานสันติสุข 9 ดี
สันติสุข 9 ดี

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แบบ ผ.02

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา
และ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

๑ อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอลําปลายมาศ

วัตถุประสงค
- เพื่อใหพื้นที่มีไฟฟา
สาธารณะ(ไฟทาง)สอง
สวางคลอบคลุม
- เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ในเวลากลางคืน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ดําเนินการ/อุดหนุน
หนวยงานการไฟฟา
ติดตั้งขยายเขตแนวเกษตร

- โครงการขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะ
- โครงการติดตั้งโคม

งบประมาณและที่ผานมา
2560
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐ รองละของ
ประชาชน
พึงพอใจ

ผลลัพธที่คาดวา
- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
- มีไฟฟาสองสวางใน
เวลากลางคืน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

ไฟฟาสองสวางสาธารณะ

- โครงการซอมแซม
ไฟฟาแสงสวางสาธารณะ

- โครงการวางสายดับ
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แบบ ผ.02

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

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๒.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

2 อุดหนุนที่ทําการปกครอง
จังหวัดบุรีรัมย "โครงการ
จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง"

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อเปนการอนุรักษประเพณี อุดหนุนโครงการจัดงาน

จังหวัดบุรีรัมยและสงเสริม ประเพณีขึ้นเขาพนมรุง
การทองเที่ยว

2560
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
20,000 รอยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายไดจาก
การทองเที่ยว

ผลลัพธที่คาดวา
ประชาชนได
มาทองเที่ยวชม
การจัดการประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กอง
การศึกษาฯ
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ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย การพัฒนาดานสังคมและคูณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานรักษาความมั่นคงและความสงบ

แบบ ผ.02

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

3 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
และงานวันสําคัญของทาง
ในการจัดงานรัฐพิธีและ
ราชการ
งานวันสําคัญของทาง
ราชการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนงบประมาณ
ในการจัดงานรัฐพิธีและ
งานวันสําคัญของทาง
ราชการ

2560
(บาท)
5,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
5,000 รอยละการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ผลลัพธที่คาดวา
มีวัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใช
ครุภัณฑที่จําเปน
ตอการปฏิบัติราชการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด
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แบบ ผ.02

๓.๓ แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

4 อุดหนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัด อบต.ทะเมนชัย

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อจายเปนคาอาหาร
- เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันสําหรับ
กลางวันสําหรับนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน เด็กนักเรียน โรงเรียนใน
คณะกรรมการการศึกษา สังกัด สพฐ. จํานวน 5 แหง
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- โรงเรียนบานหนองไทร
- โรงเรียนบาหนองบัว
- โรงเรียนบานหนองมวง

2560
(บาท)
2,712,900

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,712,900

2,712,900

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2,712,900 - เด็กในเขตพื้นที่

เจริญเติมโตตาม
วัย

ผลลัพธที่คาดวา
- นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีและ เจริญ
เติบโตตามวัย
- นักเรียนไดรับสาร
อาหารครบ 5 หมู

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

- โรงเรียนบานบริหารชนบท
- ศูนยพัฒนาเด็กวัดอัมพวันฯ
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แบบ ผ.02

๓.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน
ที่

โครงการ

5 อุดหนุนโครงการเทศกาล
ของดีอําเภอลําปลายมาศ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อสรางจิตสํานึกของคน ประชาชนในเขตอําเภอ
ในอําเภอลําปลายมาศให ลําปลายมาศ และอําเภอ
เกิดความรักสามัคคี
ขางเคียง
- เพื่อจัดนิทรรศการของดี
อําเภอลําปลายมาศ
- เพื่อใหเกษตรกรไดนํา
ผลผลิตของตัวเองมาวาง

2560
(บาท)
5,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
5,000 -ระดับความ

ผลลัพธที่คาดวา
- การสงเสริมและ

สําเร็จของกิจกรรม อนุรักษศิลปะวัฒนธรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
- ที่วาการอําเภอ
ลําปลายมา

ประเพณีโบราณใหคง - กองสวัสดิการสังคม
อยูและสือบสานถึง
อนุชนรุนหลัง
- ขยายตลาดสินคา
ของเกษตรกร

จําหนาย

6 อุดหนุนโครงการหารายได
- เพื่ออุดหนุนเหลากาชาด - อุดหนุนงบประมาณให
เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล จังหวัดบุรีรัมยในการจัด
เหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย
เหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย
กิจกรรมอันเปน
สาธารณประโยชน

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ - ประชาชนใน
จังหวัดมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มี
หนวยงานที่เปน
ศูนยกลางการ
พัฒนา

- ประชาชนใน
จังหวัดบุรีรัมย
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มีหนวยงานที่เปน

กอง
สวัสดิการสังคม

ศูนยกลางการประสาน

งาน
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แบบ ผ.02

๓.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน
ที่

โครงการ

7 อุดหนุนโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
ในโรงเรียน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อสนับสนุนใหกับโรงเรียน - อุดหนุนงบประมาณ

- เพื่อแกไขปญหายาเสพติด โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดติดใหโรงเรียน

จํานวน 5 โรงเรียน
โรงเรียนละ 5,000.- บาท

- โรงเรียนบานหนองมวง
- โรงเรียนบานหนองบัว
- โรงเรียนบานหนองไทร

2560
(บาท)
25,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
25,000
25,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
25,000 - ปญหา
ยาเสพติดลดลง

ผลลัพธที่คาดวา
- เยาวชน รูอันตราย
จากยาเสพติด
- เยาวชนสามารถ
เปนแกนนําในการ
ปองกันและตอตาน
การแพรระบาดของ
ยาเสพติดในสถาน
ศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

- โรงเรียนบานบริหารชนบท
- โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม
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แบบ ผ.02

๓.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ

8 อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีวัฒนธรรมเมือง
บุรีรัมย
(งานวันสถาปนาเมืองแปะ)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อสรางจิตสํานึกของคน - คนบุรีรัมยมีจิตสํานึก
บุรีรัมยใหเกิดความจงรักภักดี
รักชาติ จงรักภักดี"
ในสถาบัน มีความรักชาติ
- นักทองเที่ยวทั้ง
รักแผนดิน
ชาวไทยและชาวตางชาติ
- เพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรม
รูจักจังหวัดบุรีรัมย
ประเพณีโบราณใหคงอยูและ
สือสานถึงอนุชนรุนหลัง

2560
(บาท)
5,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
5,000 -ระดับความ

ผลลัพธที่คาดวา
- การสงเสริมและ

สําเร็จของกิจกรรม อนุรักษศิลปะวัฒนธรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
- จังหวัดบุรีรัมย
- กองการศึกษา

ประเพณีโบราณใหคง ศาสนาและ
อยูและสือบสานถึง วัฒนธรรม
อนุชนรุนหลัง
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
๕.๓ แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 อุดหนุนตามโครงการปรับปรุง - เพื่อสนับสนุนศูนยรวบรวม - อุดหนุนงบประมาณ
ศูนยรวมขอมูลจัดซื้อ/จัดจาง ขอมูลขาวสารการจัดซื้อ
ดําเนินงานของศูนยขอมุล
จัดจางของทองถิ่นในอําเภอ จัดซื้อจัดจาง
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย อปท. อ.ลําปลายมาศ

2560
(บาท)
25,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
25,000
25,000

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
2564
(KPI)
(บาท)
25,000 จํานวนครั้งในการ - มีศูนยรวบรวม
อุดหนุน
ขอมูลขาวสาร
จัดซื้อจัดจาง
ที่พรอมบริการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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แบบ ผ.03

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา
และ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 6
บานบริหารชนบท เชื่อม
บานหนองไฮ ต. ตลาดโพธิ์
อ.ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อใหประชาชนสัญจร กอสราง ถนน คสล. หมูที่ 6
ไปมาไดสะดวกมีความ
บานบริหารชนบท
ปลอดภัยในชีวิตและ
ต.ทะเมนชัย เชื่อม หมูที่ 9
ทรัพยสิน
บานหนองไฮ ต. ตลาดโพธิ์
- เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง อ.ลําปลายมาศ
และฝุนละอองในถนน กวาง 5 ม.ยาว 2,000 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือปริมาณคอนกรีตไม
นอยกวา 10,000 ตร.ม.

2560
(บาท)
4,800,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
4,800,000

4,800,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

4,800,000 1. รอยละของ

กองชาง
ประชาชนมีถนนเพื่อ
ประชาชนเดินทาง การสัญจรไปมาสะดวก
สะดวก
และลดอุบัติเหตุ
2. รอยละ
ประชาชนที่
พึงพอใจ
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แบบ ผ.03

๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต -เพื่อใหประชาชนสัญจร จาก หมูที่ 8 บานหนองไทร
เสริมเหล็ก หมูที่ 8

ไปมาไดสะดวกมีความ

บานหนองไทร เชื่อม
หมูที่ 3 บานหนองเจาหัว
ต.บุโพธิ์ อ.ลําปลายมาศ
จ.บุรีรัมย

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 12
บานบุตาริด ต.ทะเมนชัย
อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย

2560
(บาท)
2,640,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,640,000 2,640,000

4,080,000

4,080,000

ถึง หมูที่ 3 บานหนองเจาหัว

ต.บุโพธิ์ อ.ลําปลายมาศ
กวาง 5 ม. ยาว 1,100 ม.
- เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
และฝุนละอองในถนน หรือปริมาณคอนกรีตไม
นอยกวา 5,500 ตร.ม.
-เพื่อใหประชาชนสัญจร ทางหลวงชนบทสาย บร.3047
ไปมาไดสะดวกมีความ

บริเวณหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

วัดหนองมวงอัมพวัน ถึง
บริเวณลําหวยบุตาริด
- เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง หมูที่ 12 บานบุตาริด
และฝุนละอองในถนน กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดความกวาง 5 ม.
และยาว 1,700 เมตร
หนา 0.15 ม. ปริมาณคอน

4,080,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผลลัพธที่คาดวา
2564
(บาท)
กองชาง
2,640,000 1. รอยละของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
ประชาชนเดินทาง การสัญจรไปมาสะดวก
สะดวก
และลดอุบัตเิ หตุ
2. รอยละ
ประชาชนที่
พึงพอใจ

กองชาง
4,080,000 1. รอยละของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
ประชาชนเดินทาง การสัญจรไปมาสะดวก
สะดวก
และลดอุบัตเิ หตุ
2. รอยละ
ประชาชนที่
พึงพอใจ

กรีตไมนอยกวา 8,500 ตร.ม.
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แบบ ผ.03

๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 16
บานนอยพัฒนา เชื่อม
ตําบลพระครู อ.เมือง
จ.บุรีรัมย

วัตถุประสงค
-เพื่อใหประชาชนสัญจรไป

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จากหมูที่ 16 บานนอยพัฒนา

มาไดสะดวกมีความปลอดภัย เชื่อม ตําบลพระครู

ในชีวิตและทรัพยสิน

อ.เมือง จ.บุรีรัมย
- เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง กวาง 5 ม. ยาว 1,300 ม
และฝุนละอองในถนน หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 6,500 ม.

2560
(บาท)
3,120,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
3,120,000 3,120,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผลลัพธที่คาดวา
2564
(บาท)
กองชาง
3,120,000 1. รอยละของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
ประชาชนเดินทาง การสัญจรไปมาสะดวก
สะดวก
และลดอุบัตเิ หตุ
2. รอยละ
ประชาชนที่
พึงพอใจ
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แบบ ผ.08

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

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมาก
2561
(บาท)
16,000

2562
(บาท)
16,000

2563
(บาท)
16,000

2564
(บาท)
16,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 แผนงานการศึกษา

หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง คอมพิวเตอร

เพื่อใชทํางานตางๆ

เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน

2 แผนงานการศึกษา

หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง คอมพิวเตอร

เพื่อเก็บพลังงานสํารองไว
ใชในกรณีเกิดปญหาทาง

เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 วัตต

3,200

3,200

3,200

3,200

กองการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ
การสําหรับคอมพิวเตอร
และคอมโนตบุคแบบ
สิทธิการใชงานประเภท

3,800

3,800

3,800

3,800

กองการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม

15,000

15,000

15,000

15,000

กองการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม

กองการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม

ไฟฟา

3 แผนงานการศึกษา

หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง คอมพิวเตอร

เพื่อใหสํานักงานไดใช
ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ
ที่ถูกตองตามลิขสิทธิ์
ซอฟตแวร

ติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

4 แผนงานการศึกษา

หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชเก็บเอกสาร
ที่ดินและสิ่งกอสราง
ใหเปนระเบียบ

ตูเหล็ก 2 บานเลื่อนแบบ
กระจก ขนาด 5 ฟุต
จํานวน 2 ตู
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แบบ ผ.08

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

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

5 สรางความเขมแข็ง
หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
ของชุมชน
ที่ดินและสิ่งกอสราง และเผยแพร
6 สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

เพื่อจัดซื้อกลองในการ
ถายภาพในกิจกรรมตางๆ

กลองถายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด
16 ลานพิเซล
หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อตูในการเก็บแบบ ตูขนาด 15 ลิ้นชัก ขนาด
ไมนอยกวา 37x45x31
ที่ดินและสิ่งกอสราง
ฟอรมตางๆ

7 สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน เครื่องทํานอรอน-น้ําเย็น
แบบตอทอ ขนาด 2 กอก
น้ําเย็นในการบริการ
ประชาชน

8 สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อพัดลมติดตั้งผนัง พัดลมติดตั้งผนัง ขนาด
18 นิ้ว
(ขนาด 3 ใบพัด)

2561
(บาท)
9,000

งบประมาณและที่ผานมาก
2562
2563
(บาท)
(บาท)
9,000
9,000

หนวยงาน
2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
9,000
กอง
สวัสดิการสังคม

4,300

4,300

4,300

4,300

กอง
สวัสดิการสังคม

26,000

26,000

26,000

26,000

กอง
สวัสดิการสังคม

2,000

2,000

2,000

2,000

กอง
สวัสดิการสังคม
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แบบ ผ.08

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

ที่

แผนงาน

9 บริหารทั่วไป

10 บริหารทั่วไป

หมวด

ประเภท

หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง คอมพิวเตอร

หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง คอมพิวเตอร

วัตถุประสงค
เพื่อจัดเก็บขอมูลและ
ดําเนินการตามโครงการ
จัดตั้งศูนยขอมูลบุคลากร
ทองถิ่นแหงชาติ ระยะที่ 1
เพื่อเก็บพลังงานสํารองไว
ใชในกรณีเกิดปญหาทาง

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดเตรียมเครืองคอม
พิวเตอรแบบประมวลผล

2561
(บาท)
29,000

งบประมาณและที่ผานมาก
2562
2563
(บาท)
(บาท)
29,000
29,000

หนวยงาน
2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
29,000
สํานักปลัด

แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 วัตต

3,200

3,200

3,200

3,200

สํานักปลัด

ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับ
คอมพิวเตอรและ
คอมโนตบุคแบบสิทธิการ
ใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงานแบบ (OEM)

3,800

3,800

3,800

3,800

สํานักปลัด

3,600

3,600

3,600

3,600

กองคลัง

ไฟฟา

11 บริหารทั่วไป

หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง คอมพิวเตอร

เพื่อใหสํานักงานไดใช
ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ
ที่ถูกตองตามลิขสิทธิ์
ของซอฟตแวร

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

12 บริหารงานคลัง

หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อเกาอี้คอม
ที่ดินและสิ่งกอสราง
พิวเตอร จํานวน 3 ตัว

เพื่อใชในการนั่งปฏิบัติ
งาน
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แบบ ผ.08

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

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

13 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชเก็บเอกสาร
ที่ดินและสิ่งกอสราง
ใหเปนระเบียบ

14 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

15 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

16 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
17 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ตูเหล็ก 2 บานเลื่อนแบบ
กระจก ขนาด 5 ฟุต
จํานวน 2 ตู
ครุภัณฑสํารวจ เพื่อนํามาใชในการวัดระยะ ลอวัดระยะขนาด 6 นิ้ว
และขนาดของสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํารวจ เพื่อนํามาใชในการวัดระยะ เทปวัดใยแกว
และขนาดของสิ่งกอสราง Toplon รุน Y3110
ยาว 100 ม.
หมวดคาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํารวจ เพื่อนํามาใชในการวัดระยะ ดิจิตอลเวอรเนีย
ที่ดินและสิ่งกอสราง
และขนาดของสิ่งกอสราง คาลิเปอร 6 นิ้ว
จอ LCD
กลองถายภาพนิ่ง ระบบ
หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา เพื่อจัดซื้อกลองในการ
ที่ดินและสิ่งกอสราง และเผยแพร
ถายภาพในกิจกรรมตางๆ ดิจิตอล ความละเอียด

2561
(บาท)
15,000

งบประมาณและที่ผานมาก
2562
2563
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000

หนวยงาน
2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
15,000
กองชาง

2,000

2,000

2,000

2,000

กองชาง

1,500

1,500

1,500

1,500

กองชาง

500

500

500

500

กองชาง

9,000

9,000

9,000

9,000

กองชาง

รวม 146,900

146,900

146,900

146,900

16 ลานพิเซล
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สวนที่ ๕
การติดตามและประเมินผล
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยจะตองติดตามและประเมินยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 13 (3) และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลองแผนพั ฒนา
ทองถิ่นสี่ปของอคกรปกครองสวนทองถิ่น แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว
๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ท อ งถิ่ น สี่ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๔) ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจ
หนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป
แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภา
ท อ งถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒ นาท อ งถิ่ น พร อ มทั้ ง ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวัน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการติดตามและประเมินผล
ความสอดคลองและความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดดําเนินการตามแผนดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาที่สอดคลองกับพันธกิจ
ซึ่งสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดหรือไม และโครงการ
พัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมีขั้นตอนดังนี้

แผนพัฒนาทองถิน่ สีป่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
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ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น 4 ป

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป ตอ
ผูบริหารทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่นระดับจังหวัด

ประกาศผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนราบ อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
แผนพัฒนาทองถิน่ สีป่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป สําหรับยุทธศาสตร
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
และกําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
การติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น
ในภาพรวม

ขอเสนอแนะในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร เพื่อสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่น 4 ป ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ
รายจาย
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร เพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป ประกอบดวย
ประเด็นการพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
3.4 วิสัยทัศน
3.5 กลยุทธ
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

คะแนน
20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

แผนพัฒนาทองถิน่ สีป่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
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2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป ประกอบดวย
ปรเด็นการพิจารณา
คะแนน
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา
10
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
10
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
10
4. แผนงานยุทธศาสตรการพัฒนา
10
5. โครงการพัฒนาประกอบดวย
60
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(5)
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
(5)
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง
(5)
งบประมาณไดถูกตอง
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(5)
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
(5)
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
(5)
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
(5)
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ
(5)
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(5)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
(5)
5.11 มีการกําหนดตั้วชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่
(5)
คาดวาจะไดรับ
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
(5)
รวมคะแนน
100

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยจะตองติดตามและประเมินยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ (3) และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลองแผนพั ฒนา
ทองถิ่นสี่ปของอคกรปกครองสวนทองถิ่น แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว
๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
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ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป สําหรับโครงการ
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลระเบียบ วิธีในการติดตามและ
ประเมินผล และกําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
การติดตามและประเมินผล
โครงการ

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น
ในภาพรวม

ขอเสนอแนะในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
4 ป ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
4 ป ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.

ประเด็นการพิจารณา
การสรุปสถานการณการพัฒนา
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
แผนงานยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงการพัฒนาประกอบดวย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกําหนดตั้วชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่
คาดวาจะไดรับ
5.12 ผลทีค่ าดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
รวมคะแนน

คะแนน
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา

2. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ

3. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ
เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand
และ Trend ปจจัยและสถานการณเปลี่ยนแปลงที่มผี ลตอการ
พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดาน
เศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม)
1) การควบคุมทีม่ ีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิง
ปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวน
ที่ดําเนินการจริงตามทีไ่ ดกําหนดไวเทาไหร จํานวน ทีไ่ ม
สามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหรสามารถอธิบายไดตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถิ่นตาม
อํานาจหนาที่ทไี่ ดกําหนดไว
2) วิเคราะหผลกระทบ / สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)
1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ
กิจกรรม งานตางๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงตอความ
ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่
หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุเปนไปตาม
อํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนถึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ
ครุภณ
ั ฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง
คงทน ถาวรสามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่ง
เปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบตั ิ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบตั ิ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบตั ิ
ราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

คะแนน
เต็ม
10

คะแนนที่
ได

10

10
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ

4. แผนงานและ
1) วิเคราะหแผนงาน งานที่เกิดจากดานตางๆ มีความ
ยุทธศาสตรการพัฒนา สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติ
ตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอการ
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลอง
กับการแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (Local Sufficiency
Plan : LSEP)
5.โครงการพัฒนา
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
5.1 ความชัดเจน เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการ
ของชื่อโครงการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อให
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กําหนด
มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตอง
วัตถุประสงค
กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ
สอดคลองกับ
สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตอง
โครงการ
สอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เปาหมาย
สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึง
(ผลผลิตของโครงการ) เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร
มีความชัด เจนนําไปสู กลุมเปาหมายตองคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย
การตั้งงบประมาณได พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายใหชัดเจน
ถูกตอง
วาโครงการนี้จะทําที่ไหนเริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุมใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุม เปาหมายหลัก ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง
5.4 โครงการมี
โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสราง
ความสอดคลองกับ
ความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริม สราง
แผนงานยุทธศาสตร ศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียม
20 ป
กันทางสังคม (5) การสรางการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

คะแนน
เต็ม
10

คะแนนที่
ได

60
(5)

(5)

(5)

(5)
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
ประเด็นการพิจารณา
5.โครงการพัฒนา (ตอ)
5.5 เปาหมาย (ผล
ผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคลองกับแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

รายละเอียดหลักเกณฑ

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา
(3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึด
เปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นําไปสูการปฏิบตั ิใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่
ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใต
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขัน
และการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2)
การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคณ
ุ ภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเปนเมือง (5) การสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การ
บริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
5.6 โครงการมีความ
โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
สอดคลองกับ Thailand โครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู Value-Based Economy หรือ
4.0
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยวัตกรรมทํานอยไดมาก เชน (1)
เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูส ินคาเชิง
นวัตกรรม (2) เปลีย่ นจากการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น
รวมถึงโครงการทีเ่ ติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบ
เทียบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข
วัฒนธรรม ฯลฯ
5.7 โครงการสอดคลอง โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวง
กับยุทธศาสตรจังหวัด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัดซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออก
จากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปน
โครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตร
จังหวัดที่ไดกําหนดขึ้นที่เปนปจจุบนั

คะแนน
เต็ม
(5)

คะแนนที่
ได

(5)

(5)

แผนพัฒนาทองถิน่ สีป่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

ห น า | 191

แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
ประเด็นการพิจารณา

5.โครงการพัฒนา (ตอ)
5.8 โครงการแกไข
ปญหาความยากจนหรือ
การเสริมสรางใหประเทศ
ชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใตหลักประชารัฐ

รายละเอียดหลักเกณฑ

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการ
ตอยอดและขยายไดเปนโครงการที่ประชาชนตองการ
เพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะใหทองถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP)
5.9 งบประมาณมี
งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5
ความสอดคลองกับ
ประการในการจัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด
เปาหมาย (ผลผลิตของ
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3)
โครงการ)
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม
(Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency)
5.10 มีการประมาณการ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
ราคาถูกตองตามหลัก
โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคา
วิธีการงบประมาณ
กลาง ราคากลางทองถิ่นมีความโปรงใสในการกําหนด
ราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษมีความคลาดเคลื่อน
ไมมากกวาหรือไมต่ํากวารอยละหาของการําไปตั้ง
งบประมาณรายจายในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม
หรือรายจายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ
5.11 มีการกําหนด
มีการกําหนดดัชนีวัดผลงาน (Key Performance
ตัวชี้วัด (KPI) และ
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได (Measurable) ใชบอก
สอดคลองกับ
ประสิทธิผล (Effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคและผลที่คาด (Efficiency) ได เชน การกําหนดความถึงพอใจการ
วาจะไดรับ
กําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค
ที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ)
5.12 ผลที่คาดวาจะ
ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตาม
ไดรับสอดคลองกับ
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การ
วัตถุประสงค
ไดผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือ
มากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควร
คํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง
ในการดําเนินงานตามโครงการ(2) วัดและประเมินผล
ระดับของความสําเร็จได (3) ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
(5)

คะแนนที่
ได

(5)

(5)

(5)

(5)

100
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๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ขอ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 กําหนดวา ผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบ
หาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดย
เป ด เผยไมน อยกว าสามสิ บวั น โดยอยางนอยป ละสองครั้ งภายในเดื อนเมษายนและภายในเดื อน
ตุล าคมของทุกป และข อ 29 (3) กําหนดว าใหองค กรปกครองส วนทองถิ่ นรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น
เสนอต อ สภาท อ งถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒ นาท อ งถื่ น พร อ มทั้ ง ประกาศผลการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน 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) แบบวั ด กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน (Process
Performance
Measurement System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS
(6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาที่เกิดขึ้น
หรือ Problem-Solving Method
(7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods)
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ
(11) แบบอื่น ๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่ นกําหนดขึ้น ทั้งนี้ ตองอยู
ภายใตกรอบตามขอ (1)-(10) หรือเปนแบบผสมก็ได
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3.1.1 การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช
เปนเครื่องมือในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลใหบรรลุเปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒ นา ดําเนินการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น
เสนอต อสภาท อ งถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒ นาท อ งถิ่ น พร อ มทั้ ง ประกาศผลการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอย
ปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
3.1.2 การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัด ผลเชิ งคุ ณภาพ องค การบริ ห ารส ว นตํ าบลใชการสํารวจความพึ ง
พอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความ
พึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม

๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต
๑. เกิ ด การพั ฒ นาที่ ล าช า เพราะการดํ าเนิ น งานต างๆ ขององค กรปกครองส ว น
ทองถิ่นตองผานกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซอน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มีความยุงยากมาก
ขึ้น
๓. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายที่
ทําไดยากและบางเรื่องอาจทําไมได
๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
๑. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามา
เปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน
๒. การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น สี่ ป ป ค วรพิ จ ารณางบประมาณและคํ า นึ ง ถึ ง
สถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ป
แผนพัฒนาทองถิน่ สีป่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
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๓. ควรเร งรั ด ให มีการดําเนิ น โครงการ/กิจ กรรม ที่ ตั้ งในขอบั ญญั ติ งบประมาณ
รายจายใหสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
๔. องคการบริหารสวนตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสม
กับกับภารกิจแตละดานที่จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจาย
รายการใหม

แผนพัฒนาทองถิน่ สีป่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

ภาคผนวก

ก รายละเอียดโครงการขอประสานแผน
องคการบริหารสวนจังหวัด
ข รูปแผนทีต่ ามแผนพัฒนาทองถิน่
ค การประเมินคุณภาพของแผน
จ ประกาศองคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย เรือ่ ง แผนพัฒนาทองถิน่ สีป่ 
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ก รายละเอียดโครงการขอประสานแผน
องคการบริหารสวนจังหวัด

ข รูปแผนทีต่ ามแผนพัฒนาทองถิน่

แผนที่องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

ค การประเมินคุณภาพของแผน

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่น 4 ป ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ประเด็นการพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
3.4 วิสัยทัศน
3.5 กลยุทธ
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวม

คะแนน
20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
1.ขอมูลสภาพทั่วไปและ ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
20
ขอมูลพื้นฐานขององคกร (1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/
(4)
ปกครองสวนทองถิ่น
ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปา
ไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
(2)
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูล
เกี่ยวกับจํานวนประชากรและชวงอายุและจํานวน
ประชากร ฯลฯ
(3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา
(2)
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห
ฯลฯ
(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ ฐาน เชน การคมนาคม
(2)
ขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ
(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การ
(2)
ประมง การปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว
อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
(6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การ
(2)
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจําปภูมิปญญา
ทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ
และอื่นๆ
(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปา ไม
(2)
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
(2)
ทองถิ่นหรือการใชขอมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
(2)
การดําเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวน
การรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับ
ประโยชน รวมแกปญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
2.การวิเคราะห
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
15
สภาวการณและศักยภาพ (1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอด
(2)
คลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององค
กรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวม
ถึงความเชื่อโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
(1)
และการบังคับใชผลของการบังคับใชสภาพการณที่เกิดขึ้น
ตอการพัฒนาทองถิ่น
(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา
(2)
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายได
(2)
ครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม
การพัฒนาอาชีพและกลุม ตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเปนอยูทั่วไป เปนตน
(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียวธรรมชาติตา งๆ
(2)
ทางภูมิศาสตรกระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ
ที่มีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ
(2)
พัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการ
ดําเนินงาน ไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness
(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat
(อุปสรรค)
(7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชน
(2)
เชิงพื้นที่ มีการนําเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหา
หรือสมมติฐานของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือ
วิธีการแกไขปญหาการกําหนดวัตถุประสงคเพื่อแกไข
ปญหา
(8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และ
(1)
การเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 2560 เชน สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการ
ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถิ่นในเชิงคุณภาพ

แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
2.การวิเคราะห
(9) ผลทีไ่ ดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.
(1)
สภาวการณและศักยภาพ 2557 – 2560 เชน ผลทีไ่ ดรบ ผลที่สาํ คัญ ผลกระทบ
(ตอ)
และสรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนว
ทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
3. ยุทธศาสตร
ควรประอบดวยขอมูลดังนี้
65
3.1 ยุทธศาสตรของ
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
(10)
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ทองถิ่น
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ
20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
Thailand 4.0
3.2 ยุทธศาสตรขององค สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวด
(10)
กรปกครองสวนทองถิ่นใน ลอมของทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยง
เขตจังหวัด
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(10)
แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และ Thailand 4.0
3.4 วิสัยทัศน
วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานการณที่องคกรปกครอง
(5)
สวนทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัด
เจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปน
ลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
สัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถิ่น
3.5 กลยุทธ
แสดลใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตาม
(5)
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสู
การบรรลุวิสยั ทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง
ที่จะดําเนินการใหบรรลุวสิ ัยทัศนนั้น
3.6 เปาประสงคของแต เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลอง
(5)
ละประเด็นพันธกิจ
และสนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดขึน้ มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ชัดเจน
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
(5)
(Positioning)
เพื่อใหบรรลุวสิ ัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง
เกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผ ลสําเร็จทาง
ยุทธศาสตร

แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
ประเด็นการพิจารณา
3. ยุทธศาสตร (ตอ)
3.8 แผนงาน

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม

3.10 ผลผลิต/โครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต
(5)
กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิด
จากเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคการปกครองสวนทอง
ถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา
ทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกลาว
ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(5)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตที่เปนชุดหรือเปนโครงการที่
(5)
เปนชุด กลุมหรืออันหนึ่งอันเดียว ลักษณะเดียวกัน เปน
ตน เพื่อนําไปสูการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่นใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปอยางถูกตองและครบถวน

รวมคะแนน

100

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.

ประเด็นการพิจารณา
การสรุปสถานการณการพัฒนา
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
แผนงานยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงการพัฒนาประกอบดวย
5.1 ความชัดเจนของชือ่ โครงการ
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกําหนดตั้วชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่
คาดวาจะไดรับ
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
รวมคะแนน

คะแนน
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา

2. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ

3. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ
เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand
และ Trend ปจจัยและสถานการณเปลี่ยนแปลงที่มผี ลตอการ
พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดาน
เศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม)
1) การควบคุมทีม่ ีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิง
ปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวน
ที่ดําเนินการจริงตามทีไ่ ดกําหนดไวเทาไหร จํานวน ทีไ่ ม
สามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหรสามารถอธิบายไดตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถิ่นตาม
อํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว
2) วิเคราะหผลกระทบ / สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)
1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ
กิจกรรม งานตางๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงตอความ
ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่
หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุเปนไปตาม
อํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนถึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ
ครุภณ
ั ฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง
คงทน ถาวรสามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่ง
เปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบตั ิ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบตั ิ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบตั ิ
ราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

คะแนน
เต็ม
10

10

10

คะแนนที่
ได

แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ

4. แผนงานและ
1) วิเคราะหแผนงาน งานที่เกิดจากดานตางๆ มีความ
ยุทธศาสตรการพัฒนา สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติ
ตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอการ
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลอง
กับการแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (Local Sufficiency
Plan : LSEP)
5.โครงการพัฒนา
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
5.1 ความชัดเจน เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการ
ของชื่อโครงการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อให
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กําหนด
มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตอง
วัตถุประสงค
กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ
สอดคลองกับ
สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตอง
โครงการ
สอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เปาหมาย
สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึง
(ผลผลิตของโครงการ) เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร
มีความชัด เจนนําไปสู กลุมเปาหมายตองคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย
การตั้งงบประมาณได พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายใหชัดเจน
ถูกตอง
วาโครงการนี้จะทําที่ไหนเริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุมใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุม เปาหมายหลัก ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง
5.4 โครงการมี
โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสราง
ความสอดคลองกับ
ความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริม สราง
แผนงานยุทธศาสตร ศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียม
20 ป
กันทางสังคม (5) การสรางการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

คะแนน
เต็ม
10

60
(5)

(5)

(5)

(5)

คะแนนที่
ได

แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
ประเด็นการพิจารณา
5.โครงการพัฒนา (ตอ)
5.5 เปาหมาย (ผล
ผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคลองกับแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

รายละเอียดหลักเกณฑ

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา
(3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึด
เปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นําไปสูการปฏิบตั ิใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่
ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใต
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขัน
และการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2)
การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคณ
ุ ภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเปนเมือง (5) การสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การ
บริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
5.6 โครงการมีความ
โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
สอดคลองกับ Thailand โครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู Value-Based Economy หรือ
4.0
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยวัตกรรมทํานอยไดมาก เชน (1)
เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูส ินคาเชิง
นวัตกรรม (2) เปลีย่ นจากการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น
รวมถึงโครงการทีเ่ ติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบ
เทียบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข
วัฒนธรรม ฯลฯ
5.7 โครงการสอดคลอง โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวง
กับยุทธศาสตรจังหวัด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัดซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออก
จากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปน
โครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตร
จังหวัดที่ไดกําหนดขึ้นที่เปนปจจุบนั
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
ประเด็นการพิจารณา

5.โครงการพัฒนา (ตอ)
5.8 โครงการแกไข
ปญหาความยากจนหรือ
การเสริมสรางใหประเทศ
ชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใตหลักประชารัฐ

รายละเอียดหลักเกณฑ

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการ
ตอยอดและขยายไดเปนโครงการที่ประชาชนตองการ
เพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะใหทองถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP)
5.9 งบประมาณมี
งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5
ความสอดคลองกับ
ประการในการจัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด
เปาหมาย (ผลผลิตของ
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3)
โครงการ)
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม
(Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency)
5.10 มีการประมาณการ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
ราคาถูกตองตามหลัก
โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคา
วิธีการงบประมาณ
กลาง ราคากลางทองถิ่นมีความโปรงใสในการกําหนด
ราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษมีความคลาดเคลื่อน
ไมมากกวาหรือไมต่ํากวารอยละหาของการําไปตั้ง
งบประมาณรายจายในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม
หรือรายจายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ
5.11 มีการกําหนด
มีการกําหนดดัชนีวัดผลงาน (Key Performance
ตัวชี้วัด (KPI) และ
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได (Measurable) ใชบอก
สอดคลองกับวัตถุประสงค ประสิทธิผล (Effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ
และผลที่คาดวาจะไดรับ (Efficiency) ได เชน การกําหนดความถึงพอใจการ
กําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งทีไ่ ดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ)
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตาม
สอดคลองกับวัตถุประสงค โครงการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การ
ไดผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือ
มากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควร
คํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง
ในการดําเนินงานตามโครงการ(2) วัดและประเมินผล
ระดับของความสําเร็จได (3) ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได
รวมคะแนน
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จ ประกาศองคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย เรือ่ ง แผนพัฒนาทองถิน่ สีป่ 
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

