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แผนพัฒนาโดยใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
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จัดทําแผนพัฒนาสามป ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยและประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
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บทที่ ๑
บทนํา

๑.๑ ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ไดกําหนดใหทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา เพ่ือกําหนดทิศทางในการพัฒนาของแตละทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการ
และศักยภาพของแตละทองถ่ิน และแนวทางตามนโยบายหลักของคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ปจจุบันรวมท้ังใหสอดคลองประสานสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ตลอดจนนโยบายของทองถ่ิน และแนวทางตามนโยบาย
หลักของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือสรางคนไทย
ประเทศเขมแข็ง เนนบริหารประเทศภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งจะตองมีความสัมพันธ
สอดคลองกัน

แผนพัฒนาท่ีทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองจัดทําในลําดับแรกคือ แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะกําหนดแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีแสดงถึง
วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุงหมาย (Goal) เพ่ือการพัฒนาในอนาคต ท่ี
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  และ
กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม เนื่องจากการ
วางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จะเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายการปกครอง การ
บริหาร การบริหารงานบุคคล  การเงิน  การคลัง และการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมาย
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความเปนอิสระในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน และดําเนินการ
ตามแผน แตความเปนอิสระนั้น ไมไดหมายถึงความเปนอิสระในฐานะเปน “รัฐอิสระ” แตเปนการ
มอบอํานาจหนาท่ีในการจัดการบริการสาธารณะบางสวนให และยังตองอยูในการกํากับ ดูแล หรือ
ตรวจสอบ โดยรัฐบาลและประชาคมอีกดวย

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2549 มาตรา 30 (4) และแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ขอ 5.2 กําหนดใหรัฐตองจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีความจําเปนท่ีจะตองใชงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจากรัฐและท่ี
ทองถ่ินจัดเก็บเอง  เพ่ือพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความโปรงใสมากท่ีสุด ดังนั้น  การจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา จึงมีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง เนื่องจากเปน
แผนพัฒนาท่ีมุงไปสูสถานการณท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต  เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหพัฒนาไปสูสถานการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการ



ห น า | 2

แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เปลี่ยนแปลง โดยสามารถ จัดสรรทรัพยากรและศักยภาพท่ีมีอยูอยางจํากัดใหขับเคลื่อนได
อยางมีประสิทธิภาพ
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

1. เพ่ือสนองตอปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลทะเมนชัยตาม
ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

2. เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย

3. เพ่ือเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย

4. เพ่ือเปนเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
5. เพ่ือประสานการพัฒนาใหสอดคลองกันของทุกสวน ท้ังในระดับสวนกลาง สวน

ภูมิภาค และสวนทองถ่ิน

1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

เตรียมการจัดทําโครงการเพ่ือเสนอใหผูบริหารอนุมัติ
ข้ันตอนท่ี 2 การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญรวบรวมขอมูล ปญหา ศักยภาพ

ของทองถ่ิน โดยจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
แจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการประเด็นการพัฒนา และประเด็นท่ี
เก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือนา
มากําหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
พรอมท้ังจัดลําดับความสําคัญของปญหา

ข้ันตอนท่ี 3 การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการณพัฒนาของทองถ่ินใน
ปจจุบันประเมินสถานภาพของทองถ่ินในปจจุบัน โดยใชเทคนิค SWOT analysis โดยการวิเคราะห
ถึงโอกาส และสภาวะคุกคาม หรือขอจากัด รวมถึงการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของทองถ่ิน ซึ่งเปน
การพิจารณาถึงปจจัยภายในและปจจัยภายนอก SWOT analysis จุดแข็ง หมายถึง ทรัพยากรใน
การดาเนินงานหรือทุนทรัพยขององคกร

จุดออน หมายถึง ขอดอยขององคกรในการดําเนินงาน
โอกาส หมายถึง ปจจัยภายนอกท่ีสงผลใหการดําเนินงานขององคกรดีข้ึน
อุปสรรค หมายถึง ปจจัยภายนอกท่ีสงผลใหการดําเนินงานขององคกรดอยลง
ข้ันตอนท่ี 4 การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินขอมูลท่ีไดจาก

ข้ันตอนท่ี 2 และข้ันตอนท่ี 3 มากําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ิน
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วิสัยทัศน (Vision) หมายถึง ถอยแถลงท่ีระบุถึงสภาพการณในอุดมคติ ซึ่งเปน
“จุดหมาย” ท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต อันเปนการตอบคําถามท่ีวา “ทองถ่ินตองการอะไร ใน
อนาคต”

พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอความหรือถอยแถลงท่ีแสดงถึงลักษณะ หรือ
ขอบขายในการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมท้ังแนวคิดเก่ียวกับ
องคกรหรือภาพลักษณท่ีตองการ นําเสนอ และปณิธานหรือปรัชญาในการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เปนขอบเขตของบทบาทหนาท่ีหลักหรือขอบเขตของกิจกรรมท่ีมุงเนนเปนพิเศษ
ท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว

ข้ันตอนท่ี 5 การกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนเปนการนําเอาวิสัยทัศน
และภารกิจหลักมาพิจารณากําหนดจุดมุงหมาย เพ่ือเปนการกําหนดขอบเขตหรือประเภทของ
กิจกรรมท่ีควรจะดําเนินการ เพ่ือนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนและภารกิจหลักท่ีไดกําหนดไว

ข้ันตอนท่ี 6 การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถ่ินเปนการกําหนดผลสําเร็จท่ี
ตองการ โดยดําเนินการหลังจากท่ีทราบภารกิจหลักท่ีจะตองทําแลว เพ่ือพัฒนาทองถ่ินไปใหบรรลุ
ความตองการท่ีจะเปนในอนาคต

ข้ันตอนท่ี 7 การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเม่ือได
ดําเนินการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจหลัก วัตถุประสงคและยุทธศาสตรการพัฒนาโดยอาศัยพ้ืนฐาน
การวิเคราะห SWOT แลว ข้ันตอนตอไปคือการกําหนดแนวทาง การพัฒนาของทองถ่ินซึ่งยุทธศาสตร
การพัฒนาทองถ่ิน หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการท่ีแยบคาย อันบงบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวของ
องคกรวาจะกาวไปสูเปาหมายท่ีตองการในอนาคตไดอยางไร จะไปถึงจุดหมายท่ีตองการไดอยางไร

ข้ันตอนท่ี 8 การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ินเปนการกําหนดปริมาณหรือ
จํานวนสิ่งท่ีตองการใหบรรลุในแตละแนวทางการพัฒนาภายในเวลาท่ีกําหนด

ข้ันตอนท่ี 9 การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน นําผลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 ถึงข้ันตอนท่ี 8 มาจัดทํารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงกอนนําเสนอตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ืออนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
และประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

1. เปนกรอบในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตรเปนการกําหนดแนวทางเพ่ือบรรลุ
จุดมุงหมายขององคกรและเปรียบเสมือนเข็มทิศในการชี้ทางการพัฒนา ทาใหการปฏิบัติงานเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ําซอนและการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร

2. เปนการรวมพลังในองคกร กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตรเปนลักษณะของ
ความรวมมือรวมใจกันดําเนินงานของทุกฝายท่ีเก่ียวของ อันจะสงผลตอความรูสึกในการมีสวนรวม
และเปนพันธกิจรวมกันในองคกรซึ่งผลจากการรวมมือกันจะนําไปสูการมีผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ



ห น า | 4

แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

3. เปนตัวสงเสริมกําลังใจในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตรไมเปนเพียงการ
วิเคราะหขอมูลแตรวมถึงความคิดสรางสรรค และแผนยุทธศาสตรจะทําใหผูปฏิบัติงานทราบ แนวทาง
และความมุงหวังจึงสงผลใหเกิดความม่ันใจในแนวทางการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน

4. แผนยุทธศาสตรเปนตัวสะทอนใหเห็นทุกสถานการณ ท้ังในอดีต ปจจุบัน และ
อนาคตในภาพของศักยภาพหรือจุดแข็ง จุดออนขององคกร ตลอดท้ังปจจัยท่ีจะสนับสนุนหรือเปน
อุปสรรคในการปฏิบัติงานขององคกร
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บทที่ ๒
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของ

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชยั
2.1 สภาพทั่วไป

2.1.1 ท่ีตั้ง
๑. ท่ีตั้ง องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยอยูหางจากท่ีวาการอําเภอลําปลาย

มาศ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ประมาณ ๑๓.๕ กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตดังนี้
- ทิศเหนือ  ติดตําบลตลาดโพธิ์  ตําบลบุโพธิ์ ตําบลเมืองแฝก อําเภอลําปลายมาศ

จังหวัดบุรีรัมย
- ทิศใต  ติดตําบลแสลงพัน  ตําบลหนองบัวโคก  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัด

บุรีรัมย
- ทิศตะวันออก  ติดตําบลหนองตาด  ตําบลพระครู  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย
- ทิศตะวันตก  ติดตําบลหนองคู  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย
2. เนื้อท่ี ตําบลทะเมนชัยมีเนื้อท่ีประมาณ ๓๖.๖ ตารางกิโลเมตร  หรือ

๒๗,๓๔๓.๗๕ ไร (รวมพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลทะเมนชัย)

5. เนื้อท่ีตั้ง สํานักงาน คือท่ีสาธารณประโยชน จํานวน 10 ไร หรือ 4,000
ตารางวา

3. ภูมิประเทศ พ้ืนท่ีของตําบลทะเมนชัย   มีลักษณะเปนท่ีราบเปนสวนใหญ  ซึ่ง
พ้ืนท่ีทางดานทิศตะวันออกจะลาดเทไปทางทิศตะวันตก

4. ท่ีตั้ง ไมมีเลขท่ี อยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี 15 บานหนองมวงใต ตําบลทะเมนชัย อําเภอ
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

5. จัดตั้ง จากสภาตําบลทะเมนชัย เปน องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2539

6. ทองถิ่นอ่ืนในตําบล เทศบาล 1 แหง  ไดแก  เทศบาลตําบลทะเมนชัย
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2.1.2 การปกครองแบงออกเปน 10 หมูบาน

ตารางท่ี 1 สถิติประชากรชาย/หญิง และจํานวนครัวเรือนระดับตําบล

หมูท่ี ช่ือหมูบาน เพศชาย
(คน)

เพศหญิง
(คน)

รวม
(คน)

จํานวนหลังคา
เรือน(หลัง) หมายเหตุ

4 บานหนองมวง 245 372 717 171
6 บานบริหารชนบท 248 224 472 121
8 บานหนองไทร 458 462 915 192
9 บานหนองบัว 263 266 529 127

10 บานหนองมวงนอย 178 183 361 97
11 บานหนองน้ําขุน 319 337 656 174
12 บานบุตาริด 195 234 429 95
15 บานหนองมวงใต 256 260 516 124
16 บานนอยพัฒนา 277 243 520 124
17 บานใหมอัมพวัน 117 133 250 58

รวม 2,651 2,714 5,365 1,283

ท่ีมา : 1. สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อําเภอลําปลายมาศ (ขอมูล ณ วันท่ี 7 เดือน พฤษภาคม 2558)

2.1.3 ขอมูลประชากร (1) จํานวนประชากรท้ังสิ้น จํานวน 5,365 คน
(2) จํานวนครัวเรือน จํานวน 1,283 หลงัคาเรือน
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1. กํานัน/ผูใหญบาน กํานันตําบลทะเมนชัย 1 คน ผูใหญบาน 9 คน ผูชวยผูใหญบาน 21 คน ดังนี้

ตารางท่ี 2 ตารางทําเนียบกํานัน/ผูใหญบานตําบลทะเมนชัย

หมูท่ี ชื่อหมูบาน ชื่อ-สกลุ
กํานัน/ผูใหญบาน

วันดํารง
ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน

4 บานหนองมวง นายแสงจันทร จําปาแดง 14 ม.ค. 52
1.นายสมเดช  จันทะเมนชัย
2.นายประชิต  แซงรัมย

6 บานบริหารชนบท นายนิวัฒน  ทองทา 17 มิ.ย.
2552

1.นางอําพร  ขะรัมย
2.นายสะอาด ณ อุบล

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

9 บานหนองบัว นายพลากร  พูนนอก 30 ม.ิย. 51
1.ไกรสร  เซ็งรัมย
2.นายวิชัย  ชินชะโน

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

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

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

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

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

17 บานใหมอัมพวัน นายกิตติพงศ ชะรางรมัย
กํานันตําบลทะเมนชัย 27 ก.ค. 51

1.นายชุมภู  แซงรัมย
2.นายสุกรี  แซกรมัย
3.นายสํารวน  นองสิน

ตารางท่ี 3 ทําเนียบสารวัตรกํานันและแพทยประจําตําบล
หมูท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง วันดํารงตําแหนง หมายเหตุ
16 นายบุญมี  เชียงรัมย สารวัตรกํานัน 16 พ.ย. 51
8 นายสวาสดิ์  คะเลรัมย สารวัตรกํานัน 1 มี.ค. 56
4 นางนารี  เลื่อนแสงทอง แพทยประจําตําบล 15 ต.ค. 51
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2.1.4 สภาพเศรษฐกิจ
1. การประกอบอาชีพ

สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดแก
- ทํานา ทําไร  ทําสวน
- ทอผา
- คาขาย
- รับราชการ
- รับจาง
- เลี้ยงสุกร 5 ฟารม

2. หนวยธุรกิจในตําบล
- สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง (ปมหลอด) จํานวน 6 แหง
- โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 1 แหง
- โรงสีขนาดเล็ก จํานวน 32 แหง
- หอพัก จํานวน 1 แหง

2.1.5 สภาพสังคม
1. การศึกษา

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

1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษา
1) โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม จํานวน 1 แหง

1.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1) ศูนยพัฒนาเด็กวัดอัมพวัน จํานวน 1 แหง

1.4 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนตําบลทะเมนชัย
1) ศูนยบานใหมอัมพวัน  หมูท่ี 17 จํานวน 1 แหง

2. สถาบันและองคกรทางศาสนา
สถาบันและองคกรทางศาสนา วัด จํานวน 4 แหง ดังนี้

- หมู 4 วัดบานใหมอัมพวัน
- หมู 8 วัดบานหนองไทร
- หมู 9 วัดบานหนองบัว
- หมู 12 วัดบานบุตาริด
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2.1.6 ดานสาธารณสุข
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 1 แหง
2. อัตราครัวเรือนท่ีใชสวมราดน้ํา  รอยละ 100

2.1.7 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- สถานีตํารวจภูธรทะเมนชัย จํานวน 1 แหง อยูในเขตเทศบาลตําบลทะเมนชัย

2.1.8 การบริการพื้นฐาน
1. การคมนาคม
การคมนาคมสะดวก  มีถนนสายหลัก  คือ  ถนนสายจากเขตเทศบาล  ตําบลทะเมนชัย –

บานหนองน้ําขุน – บานหนองบัว – เปนถนนลาดยาง
2. การโทรคมนาคม
- การไฟฟา มีไฟฟาเขาทุกหมูบาน
3. แหลงน้ําธรรมชาติ
- ลําหวย 4 สาย  คือ  ลําหวยไผ ลําหวยหนองโดน  ลําหวยทะเมนชัย
- หนองน้ําสาธารณะ 5 แหง
4. แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน

- ฝาย จํานวน 1 แหง
- บอโยก จํานวน 35 แหง
- ประปา จํานวน 10 แหง
- สระน้ํา จํานวน 6 แหง

2.2 ขอมูลเกี่ยวกบัศกัยภาพของทองถิ่น มีดังนี้
2.2.1 ขอมูลดานการเมือง

ตารางท่ี 4 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประกอบดวย
ลําดับ

ท่ี ชื่อ-สกลุ ตําแหนง วันดํารงตําแหนง หมายเหตุ

1. นายแสงเพ็ชร เชือบรัมย ประธานสภา อบต.ทะเมนชัย 26 พฤศจิกายน 2556
2. นายวิเชียร สิงหงอย รองประธานสภา อบต.ทะเมนชัย 26 พฤศจิกายน 2556
3. นางสมจิต  ซอมรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 14 พฤศจิกายน 2556
4. นางสรอย  อินทะเว สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 14 พฤศจิกายน 2556
5. นางสุทิพย  กุตาวัน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6 14 พฤศจิกายน 2556
6. นางวิภาวรรณ  วันจันทร สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6 14 พฤศจิกายน 2556
7. นายไสว  คะโลรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 8 14 พฤศจิกายน 2556
8. นายสมศักดิ์  เมืองแพน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 8 14 พฤศจิกายน 2556
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ตารางท่ี 4 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประกอบดวย (ตอ)
ลําดับ

ท่ี ชื่อ-สกลุ ตําแหนง วันดํารงตําแหนง หมายเหตุ

9. นายไพรินทร  ชินรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 14 พฤศจิกายน 2556
10. นายสมบตัิ  ทราบรมัย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 10 14 พฤศจิกายน 2556
11. นางสาวกองเงิน พุมพวง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 10 14 พฤศจิกายน 2556
12. นายนนทกร  ดวงทอง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 11 14 พฤศจิกายน 2556
13. นางสายทอง  ชารีคาน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 11 14 พฤศจิกายน 2556
14. นายดี  แซกรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 12 14 พฤศจิกายน 2556
15, นายสน่ัน  แซมรมัย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 12 14 พฤศจิกายน 2556
16. นายทวีศักดิ์ บุตดาวัน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 15 14 พฤศจิกายน 2556
17. นายปญจพล แสนรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 15 14 พฤศจิกายน 2556
18. นายวิชัย  เซิกรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 16 14 พฤศจิกายน 2556
19. นายจํานงค  ทราบรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 16 14 พฤศจิกายน 2556
20. นายวิชาญ เพ็งพระจันทร สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 17 14 พฤศจิกายน 2556

2.2.2 ฝายบริหาร
ตารางท่ี 5 ทําเนียบฝายบริหาร

ลําดับ
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วันดํารงตําแหนง

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

การบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประกอบดวย นายกองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนฝายบริหารงานดานนโยบาย มีรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย จํานวน 2 คน และมีเลขานายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน และฝาย
ปฏิบัติงานประจํามีปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัยและลูกจางเปนฝายปฏิบัติ ติดตามนโยบายท่ีนายกองคการบริหารสวน
ตําบลมอบหมายงานใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนท่ีกําหนด แบงเปนสวนราชการได 5 สวน ดังนี้

1. สํานักปลัด
2. กองคลัง
3. กองชาง
4. สวนการศึกษา
5. สวนสวัสดิการสังคม
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2.2.3 ฝายขาราชการประจําและลูกจาง
บุคลากร(ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป

จํานวน 30 คน ดังนี้
-ตําแหนงในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลฯ จํานวน 6 คน
-ตําแหนงในสวนการคลังองคการบริหารสวนตําบลฯ จํานวน 4 คน
-ตําแหนงในสวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลฯ จํานวน 2 คน
-ตําแหนงในสวนสวัสดิการสังคมองคการบริหารสวนตําบลฯ จํานวน 2 คน
-ตําแหนงในสวนการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลฯ จํานวน 5 คน

- ลูกจางประจํา จํานวน 1 คน
- ลูกจางตามภารกิจ จํานวน 5 คน
- ผูดูแลเด็ก จํานวน 2 คน
- ลูกจางชั่วคราว จํานวน 3 คน

2.2.4 ระดับการศึกษาของบุคลากร
ระดับประถมศึกษา จํานวน - คน
ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา จํานวน 2 คน
ระดับปริญญาตรี จํานวน 23 คน
สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 5 คน
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แผนผังโครงสรางองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

โครงสราง อบต.ทะเมนชัย

สภา อบต.ทะเมนชัย

ประธานสภา อบต.ทะเมนชัย

รองประธานสภา อบต.ทะเมนชัย

นายก อบต.ทะเมนชัย

สมาชิกสภา อบต.ทะเมนชัย

ปลัด อบต.ทะเมนชัย
เลขานุการสภาฯ รองนายก อบต.ทะเมน

ชัย

รองนายก อบต.ทะเมน
ชัย

สํานักงานปลัด กองคลัง กองชาง สวนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

สวนสวัสดิการสังคม

รองปลัด อบต.ทะเมนชัย

เลขานายก
อบต.
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แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 8)

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 6)

สวนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

หัวหนาสวนการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา 6)

1. งานบริหารการศึกษา
2. งานสงเสริมการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม
3. งานกิจการโรงเรียน

สวนสวัสดิการสังคม
หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6)

1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
2. งานสังคมสังเคราะห
3. งานสงเสริมอาชีพและพัฒนา

สตรี

กองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง 7)

1. งานการเงิน
2. งานบัญชี
3. งานจัดเก็บและพัฒนา

รายได
4. งานทะเบียนทรัพยสิน

และพัสดุ

สํานักงานปลัด
หัวหนาสํานักปลัด

(นักบริหารงานทั่วไป 6)

1. งานบริหารทั่วไป
2. งานนโยบายและแผน
3. งานกฎหมายและคดี
4. งานปองกันและบรรเทา

สาธารณภยั
5. งานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม
6. งานสงเสริมการเกษตร

กองชาง
ผูอํานวยการกองชาง

(นักบริหารงานชาง 7)

1. งานกอสราง
2. งานออกแบบและ

ควบคุมอาคาร
3. งานผังเมือง
4. งานประสาน

สาธารณูปโภค
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2.2.6 รายรับขององคการบริหารสวนตําบล
ประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ 2557 จํานวน 27,874,010.54 บาท

- เงินรายไดท่ี อบต.จัดเก็บเอง จํานวน 806,574.53 บาท
- รายไดท่ีสวนราชการตางๆ จัดเก็บให จํานวน 12,219,613.04 บาท
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน 7,985,633.00 บาท
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาลโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 6,862,190.00 บาท

2.2.7 เครื่องมือดานการใหบริการ
- รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค จํานวน 1 คัน
- รถยนตนั่งสวนกลาง จํานวน 1 คัน

2.2.8 ขอมูลดานอ่ืน  ๆ

1. มวลชนจัดตั้ง
กลุมท่ีองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยหรือหนวยงานของรัฐบาลจัดตั้งข้ึน

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

ความเสมอภาพเปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแผลง เปนสังคมท่ีมีคุณภาพ คนมีความม่ันคง
ในชีวิต ไดรับการคุมครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร
และกระบวน ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาประเทศ
ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปรงใส เปนสังคมแหงการเรียนรู มีความม่ันคงดานอาหารและ
พลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยง
กับประเทศในภู มิภาคเ พ่ือความม่ันคงทาง เศรษฐ กิจและสั งคม มีความ ม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน  รวมท้ังสรางภูมิคุมกัน เพ่ือ
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

จากการกําหนดนโยบายเรงดวน และนโยบายสําคัญยุทธศาสตรการเขาสูประชาคม
อาเซียน ป 2558 ของประเทศไทย และวิสัยทัศจังหวัดบุรีรัมย (Vision) ท่ีมุงสราง “ศูนยกลางการ
ทองเท่ียวอารยธรรมขอม  เศรษฐกิจม่ันคง สังคมเปนสุข” ดวยยุทธศาสตร (Strategic issues)
การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว) ท่ีม่ังค่ังและมี
เสถียรภาพ  การเสริมสรางความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมี
คุณภาพ การบริหารจัดการฐานทรัพยากรใหยั่งยืนและสรางสิ่งแวดลอมท่ีดีการเสริมสรางความเปน
เลิศในการบริหารจัดการ

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  มีศักยภาพดานการเกษตร และมีทุนภายในท่ี
สนับสนุนการพัฒนาชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง การพัฒนาคํานึงถึงความสมดุล
ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การอนุรักษศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย คือ
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บทที่ ๓
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรท่ีสําคัญชองชาติ

การจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยมีความสอดคลอง
เชื่อมโยงกับ    นโยบายและยุทธศาสตรในระดับตางๆ เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรประเทศ (Country
Strategy) ยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ  ยุทธศาสตรหลักของคณะรักษา
ความม่ันคงแหงชาติ (คสช.) คานิยมหลักของคนไทย และยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน แนว
ทางการดําเนินการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีภาคกลาง ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
บุรีรัมย นโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนตน แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาตําบล
ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 เปนแผนท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของประชาชนในการรวม
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา ความตองการของประชาชนเอง ซึ่งจะทําใหการแกไขปญหาเปนไป
อยางถูกตองตรงกับปญหาท่ีเกิดข้ึนจริง ทําใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดจากการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย สําหรับแนวคิดท่ีสําคัญท่ีเปนแนวทางในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีดังตอไปนี้

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงคและเปาหมาย ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีมีลาดับความสําคัญสูง

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เปนแผนยุทธศาสตรท่ีชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง
เพ่ือมุงสูวิสัยทัศนระยะยาว ท่ีทุกภาคสวนในสังคมไทยไดเห็นพองรวมกันกําหนดเปนวิสัยทัศนป พ.ศ.
2570 ซึ่งกําหนดไววา “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง
ยึดม่ันในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานท่ีท่ัวถึง มี
คุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง อยูในสภาวะแวดลอมท่ีดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและ
กัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทาง
เศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมี
ศักดิ์ศร”ี
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1.1 วิสัยทัศน

1.2 พันธกิจ

“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
ดวยความเสมอภาค เปนธรรม

และมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง”

พันธกิจ
1) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต

ไดรับการคุมครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึง
ทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาคทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลัง
ใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ี
โปรงใส เปนธรรม

2) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการ
ดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความ
เขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง

3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู
สรางสรรค และภูมิปญญา สรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสราง
การผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม

4) สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุน
การมีสวนรวมของชุมชน รวมท้ังสรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
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1.3 วัตถุประสงค
1) เพ่ือเสริมสรางสังคมท่ีเปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมท้ังทางกาย ใจ สติปญญา

อารมณคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความ

เชื่อมโยงกับเครือขายการผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคใน
ภูมิภาคอาเซียน มีความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
นําไปสูการเปนสังคมคารบอนต่ํา

4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเปนฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ

1.4 เปาหมายหลัก
1) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน ความเหลื่อมล้ํา

ในสังคมลดลง สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมต่ํากวา
5.0 คะแนน

2) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งมากข้ึน

3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให
ความสําคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพรวมไมต่ํากวารอยละ ๓.๐ ตอป เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ ใหมีไมต่ํากวารอยละ 4.00

๔) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

1.5 ตัวช้ีวัด
1) ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข ดัชนีความสงบสุข สัดสวนรายไดระหวางกลุม

ประชากรท่ีมีรายไดสูงสุดรอยละ 10.0 กับกลุมท่ีมีรายไดนอยรอยละ 1.0 สัดสวนผูอยูใตเสนความ
ยากจน สัดสวนแรงงานนอกระบบท่ีสามารถเขาถึงการคุมครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณการ
คอรรัปชั่น

2) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม สัดสวนประชากรท่ีเขาถึงโครงขายคมนาคมและอินเทอรเน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากร
ดานการวิจัยและพัฒนา อัตราการปวยดวยโรคไมติดตอ และดัชนีความอบอุนของครอบครัว

3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ผลิตภาพการผลิตรวม
อันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
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4) คุณภาพน้ําและอากาศ รอยละของพ้ืนท่ีปาไมตอพ้ืนท่ีประเทศ และสัดสวน
การปลอยกาซเรือนกระจกตอหัวเปรยีบเทียบกับลําดับข้ันการพัฒนาท่ีแสดงโดยผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศตอหัว

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยาง

มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว
คาดการณไดยากและซับซอนมากยิ่งข้ึน การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ไดกําหนด
ทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีเหมาะสม โดยเรงสรางภูมิคุมกันเพ่ือปองกันปจจัยเสี่ยง และเสริม
รากฐานของประเทศดานตางๆ ใหเขมแข็งควบคูไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มี
โอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมท้ัง
สรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู และความคิดสรางสรรคบนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภค
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการพัฒนาประเทศท่ีม่ันคงและยั่งยืน ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสําคัญ
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 มีดังนี้

2.1 ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับ
2.1.1 การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทย

ควบคูกับการเสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง
มุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมีฐานการพัฒนาท่ีท่ัวถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีมีความ
หลากหลายและแข็งแกรงมากข้ึน สงเสริมการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความเปนธรรม ปรับโครงสราง
ภาษีท้ังระบบใหสนับสนุนการกระจายรายไดและเปนเครื่องมือสรางความเปนธรรมในการจัดสรร
ทรัพยากรและการถือครองทรัพยสิน พัฒนาการใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขาถึง
ขอมูลขาวสารในการพัฒนาอาชีพ สงเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสรางความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจและสังคมแกคนในสังคมไทย รวมท้ังยกระดับคุณภาพระบบการคุมครองทางสังคมให
ครอบคลุมทุกคนอยางท่ัวถึง สอดคลองกับความตองการและความจําเปน

2.1.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เนนการสราง
ภูมิคุมกันระดับปจเจก และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุง
พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางเทาเทียมและท่ัวถึง การ
จัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอย การเขาถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคม
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมท่ีหลากหลาย
เสริมสรางเจตคติดานความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย และพัฒนาระบบฐานขอมูลในการ
คุมครองทางสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเขาถึงบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ

2.1.3. การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใชชีวิตใน
สังคมและมีสวนรวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี ใหทุกคน
สามารถแสดงออกทางความคิดอยางสรางสรรค เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการ
จัดการปญหาของชุมชนดวยตนเอง สนับสนุนการรวมกลุมอาชีพท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี
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สงเสริมใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนพลังรวมในการพัฒนา
สังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุมครองผูบริโภคเพ่ิมชองทางการเขาถึงขอมูลและองคความรู
เก่ียวกับสิทธิของผูบริโภค สงเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจท้ังในระดับชาติ
และระดับทองถ่ินเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

2.1.4 การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและ
ตระหนักถึงผลประโยชนของสังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ
โปรงใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบท่ีรัดกุม โดยสรางคานิยมใหมท่ียอมรับรวมกันบนฐาน
ของความไวเนื้อเชื่อใจและเก้ือกูลกันในสังคม สงเสริมวัฒนธรรมการเมืองท่ีมีธรรมาภิบาลนําไปสูการ
เปนประชาธิปไตยท่ีถูกตองและเหมาะสม เสริมสรางระบบบริหารราชการใหเขมแข็งมีประสิทธิภาพ มี
ระบบถวงดุลอํานาจการตรวจสอบท่ีเขมงวดและรอบดาน พัฒนาขาราชการใหมีคุณภาพสูง มี
คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยท้ังระบบใหเปน
ประชาธิปไตยของมวลชน สรางความเทาเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพ่ิมชองทางในการรับขอ
รองเรียนและใหความชวยเหลือเยียวยาแกผูเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม
รวมท้ังสนับสนุนการใชสื่อเพ่ือสังคมท้ังในระดับประเทศและทองถ่ิน และสังคมออนไลนใหเปนพลัง
หนุนเสริมการพัฒนา

2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน ให
ความสําคัญกับ

2.2.1. การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม เปนการ
สงเสริมคูสมรสท่ีมีความพรอมใหมีบุตรเพ่ิมข้ึนและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุไมใหต่ํากวาระดับท่ี
เปนอยูปจจุบันสนับสนุนการกระจายตัวและสงเสริมการตั้งถ่ินฐานของประชากรใหเหมาะสม
สอดคลองกับศักยภาพ โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนท่ี

2.2.2. การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มุงพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกชวงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูท่ีเสริมสรางวัฒนธรรมการ
เก้ือกูล พัฒนาทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต ตอยอดสูการสรางนวัตกรรมท่ีเกิดจากการ
ฝกฝนเปนความคิดสรางสรรคปลูกฝงการพรอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอ่ืน และจิตใจท่ีมีคุณธรรม
ซื่อสัตย มีระเบียบวินัย พัฒนาคนดวยการเรียนรูในศาสตรวิทยาการใหสามารถประกอบอาชีพไดอยาง
หลากหลาย สอดคลองกับแนวโนมการจางงานและเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สรางจิตสํานึกใหคนไทยมีความรับผิดชอบตอสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สรางคานิยม
การผลิตและบริโภคท่ีรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม เรียนรูการรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติ

2.2.3. การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม โดยสราง
เสริมสุขภาวะคนไทยใหมีความสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ พัฒนาความรูและทักษะในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัว ชุมชน สรางการมีสวนรวมในการพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือตอ
สุขภาพ ควบคูกับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพ พรอมท้ังการสงเสริมการแพทย
ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานขอมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขให
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เหมาะสมท้ังการผลิตและการกระจายบุคลากรตลอดจนการใชมาตรการการเงินการคลังเพ่ือสุขภาพท่ี
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2.2.4. การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปน
หนาท่ีของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝรู รักการอานตั้งแตวัยเด็ก และสงเสริมการเรียนรูรวมกันของคนตาง
วัย ควบคูกับการสงเสริมใหองคกร กลุมบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรู
อยางสรางสรรค สื่อสารดวยภาษาท่ีเขาใจงาย รวมถึงสงเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน และสรางสังคมแหงการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและสนับสนุนปจจัยท่ีกอใหเกิดการ
เรียนรูตลอดชีวิต

2.2.5. การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม เปนการเสริมสราง
ความเขมแข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมใหเอ้ือตอการพัฒนาคน สรางคานิยมใหคน
ไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกตางของความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีลดปญหา
ความขัดแยงทางความคิด และสรางความเปนเอกภาพในสังคม สรางเครือขายความรวมมือทาง
วัฒนธรรมรวมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนใหเกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมใน
รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริมความเขาใจระหวางประชาชนในการเรียนรูประวัติศาสตร
วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลขาวสาร

2.3 ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน
ใหความสําคัญกับ

2.3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็ง
และยั่งยืนมุงรักษา ปองกัน และคุมครองพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนใหเกษตรกรราย
ยอยมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดิน ใชมาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจใหบุคคลผู
ถือครองท่ีดินทําประโยชนในพ้ืนท่ีดังกลาวมากข้ึน สนับสนุนการกระจายการถือครองท่ีดินอยางเทา
เทียมและเปนธรรมเรงรัดการจัดใหมีองคกรและระบบบริหารจัดการท่ีดินใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟนฟูและสงเสริมคานิยม วัฒนธรรมท่ีดี
และวิถีชีวิตทางการเกษตรท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

2.3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให
ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน
สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี ควบคุมและกํากับดูแลใหมีการนําเขาและ
ใชสารเคมีทางการเกษตรท่ีไดมาตรฐาน ปรับปรุงบริการข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการผลิตใหท่ัวถึง สงเสริมการ
ผลิตท่ีคงไวซึ่งความหลากหลายของพันธุพืชและสัตวท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม
ของประเทศ พัฒนาและเสริมสรางองคความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางๆ ท่ีเหมาะสมทาง
การเกษตร รวมท้ังสนับสนุนการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหแกเกษตรกรอยาง
ตอเนื่องและท่ัวถึง

2.3.3 การสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต
สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร อาหาร และพลังงาน
สงเสริมสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีใหรวมทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและ
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ผูประกอบการนําองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมบนฐาน
ความคิดริเริ่มสรางสรรคมาใชในการสรางมูลคาเพ่ิมสินคา ผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินคาเกษตรใหเทียบเทาระดับ
สากล สงเสริมระบบตลาดกลางสินคาเกษตรและตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา สงเสริม
ภาคเอกชนและองคกรชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการระบบสินคาเกษตรและอาหาร
รวมกับสถาบันเกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของภาคเกษตร

2.3.4 การสรางความม่ันคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร มุงพัฒนาระบบ
การสรางหลักประกันรายไดของเกษตรกรใหมีความม่ันคงและครอบคลุมเกษตรกรท้ังหมด พัฒนา
ระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร สงเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาท่ีเปนธรรมแกทุก
ฝาย ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของเกษตรกร สรางแรงจูงใจใหเยาวชน เกษตรกรรุนใหม
และแรงงานท่ีมีคุณภาพเขาสูอาชีพเกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนใหเปน
กลไกสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร เสริมสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอยท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารท่ีมีตนทุนตํ่าท่ีเปนผลมาจากขอตกลงการเปดการคาเสรี

2.3.5 การสรางความม่ันคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน โดยสงเสริมใหเกษตรกรปลูกตนไมและปลูกปาโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมข้ึน
สงเสริมใหเกษตรกรทําการเกษตรดวยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนับสนุนใหมีการจัดการและเผยแพรองคความรูและการพัฒนาดานอาหารศึกษาทุกรูปแบบอยาง
ตอเนื่องและท่ัวถึง รวมท้ังสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุน
การสรางเครือขายการผลิตและการบริโภคท่ีเก้ือกูลกันในระดับชุมชนท่ีอยูบริเวณใกลเคียงกัน สงเสริม
การนําวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีผลิตไดในชุมชนและท่ีเหลือใชจากการเกษตรมาผลิตเปนพลังงาน
ทดแทนในชุมชน รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีใหเปนเครื่องมือในการสราง
ความเขมแข็งดานอาหารใหกับเกษตรกรและชุมชนอยางเปนระบบ

2.3.6 การสรางความม่ันคงดานพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศและความเขมแข็งภาคเกษตร ดวยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน จัดใหมีระบบการบริหารจัดการสินคาเกษตรท่ีใชเปนท้ังอาหารและ
พลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลติและการใชพลังงานชีวภาพท่ีเก่ียวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ
จัดใหมีกลไกกํากับดูแลโครงสรางราคาของพลังงานชีวภาพ และปลูกจิตสํานึกในการใชพลังงาน
ชีวภาพอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา

2.3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงดาน
อาหารและพลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือขายปราชญชาวบาน ภาคเอกชน และ
ชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการ
ทํางานของหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของใหมีการรวมมือและบูรณาการการทํางานอยางจริงจัง ท้ังใน
สวนกลางและระดับพ้ืนท่ี พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานอาหารและพลังงานตั้งแตการผลิต
การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาดานการเกษตร สงเสริมความ
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รวมมือระหวางประเทศท้ังในระดับพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนท่ีกอใหเกิดความ
ม่ันคงดานอาหารและพลังงาน

2.4 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและ
ย่ังยืนใหความสําคัญกับ

2.4.1 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน โดย
สรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
และผลักดันใหมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็งและแขงขันได ดวยการปรับ
โครงสรางการคาและการลงทุนใหสอดคลองกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และ
เศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสรางภาคบริการใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิมกับสาขาบริการท่ีมี
ศักยภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบนฐานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรคซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสรางสรรคการพัฒนาเมืองสรางสรรค และการพัฒนา
อุตสาหกรรมสรางสรรค พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพ่ิมผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสราง
มูลคาเพ่ิมดวยเทคโนโลยีและกระบวนการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมท่ีมุง
การปรับโครงสรางอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพและยั่งยืน ดวยการใชความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และความคิดสรางสรรค สูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

2.4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหเปนพลัง
ขับเคลื่อนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน เนนการนําความคิด
สรางสรรค ภูมิปญญาทองถ่ินทรัพยสินทางปญญา วิจัยและพัฒนาไปตอยอด ถายทอด และ
ประยุกตใชประโยชนท้ังเชิงพาณิชย สังคม และชุมชน โดยสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการ
พัฒนาและประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมท่ีสงเสริมการใชความคิด
สรางสรรคและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหท่ัวถึงและเพียงพอท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของ
ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน

2.4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันท่ีมีประสิทธิภาพ เทาเทียม
และเปนธรรมมุงพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมท้ังกําลังแรงงานใหเอ้ือตอการปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ พัฒนาระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญา พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส
ของประเทศใหเชื่อมโยงการขนสงท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
มาตรฐานสูสากล สรางความม่ันคงดานพลังงานดวยการสงเสริมการใชพลังงานสะอาด พัฒนาพลังงาน
ทางเลือก และเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบตางๆ
ทางเศรษฐกิจใหเอ้ือตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการแขงขันและสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมโลก

2.4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ ใหความสําคัญ
กับการบริหารจัดการดานการเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณ
แวดลอมและทันตอเหตุการณ เพ่ิมบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจใหสอดคลองกับทิศทางการ
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พัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝาระวังความผันผวน
ทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองครวม เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุน
ระหวางประเทศ และการบริหารจัดการดานการคลังท่ีปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายไดของประเทศ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ปองกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ สงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทุน
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการใหบริการข้ันพ้ืนฐานของภาครัฐเพ่ิมข้ึน และเสริมสรางความเขมแข็ง
ทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2.5 ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับ

2.5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใต
กรอบความรวมมือในอนุภูมิภาคตางๆ มุงพัฒนาบริการขนสงและโลจิสติกสท่ีมีประสิทธิภาพและได
มาตรฐานสากลปรับปรุงกฎระเบียบการขนสงคนและสินคาท่ีเก่ียวของ พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการ
ขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนท่ีชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน
ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนท่ีตอนในของประเทศ

2.5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุ
ภูมิภาคมุงพัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตใหเปนฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตร และการทองเท่ียว พัฒนา
เขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน รวมท้ังบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน
บานใหบรรลุประโยชนรวมกันท้ังดานความม่ันคงและเสถียรภาพของพ้ืนท่ี

2.5.3 การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน เปนการพัฒนา
ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวน
เศรษฐกิจ เสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐาน เปนท่ี
ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝมือแรงงาน กําหนดมาตรฐานข้ันพ้ืนฐานของคุณภาพสินคา
และบริการ ท่ีเปนการปองกันสินคาและบริการนําเขาท่ีไมไดคุณภาพท้ังในประเทศไทยและประเทศ
เพ่ือนบาน

2.5.4 การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใต
บทบาทท่ีสรางสรรค เปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก มุงรักษาบทบาท
ของไทยในการมีสวนรวมกําหนดยุทธศาสตรของกรอบความรวมมือท่ีดําเนินอยู รวมท้ังรักษาดุลยภาพ
ของปฏิสัมพันธกับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม

2.5.5 การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยการเคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเรง
ดําเนินการดานความรวมมือในการกําหนดมาตรฐานฝมือระหวางประเทศเพ่ืออํานวยความสะดวกการ
เคลื่อนยายแรงงานในภูมิภาค สงเสริมผูประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสูตางประเทศ
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โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบาน คุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทยและแรงงานไทย
ในตางประเทศ

2.5.6 การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต
ปองกันภัยจากการกอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย
มุงพัฒนาศักยภาพและความพรอมในการปองกันและแกปญหาขามชาติดานการกอการราย ยาเสพติด
และการหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ พัฒนาศักยภาพและความรวมมือภายในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพรอม
รับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และรวมมือในการปองกันการติดเชื้อและการแพรระบาดของ
โรคอุบัติใหมและโรคระบาดซ้ํา

2.5.7 การเสริมสรางความรวมมือท่ีดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมท้ังเปดรับความ
รวมมือกับองคกรระหวางประเทศท่ีไมแสวงหากําไร เปนการดําเนินการภายใตกรอบความรวมมือดาน
สิ่งแวดลอมในระดับอนุภูมิภาค เสริมสรางการผลิตและบริโภคสินคาและบริการท่ีนําสูการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก สงเสริมและอํานวยความสะดวกองคกรระหวางประเทศท่ีไมแสวงหากําไรใหมี
บทบาทเพ่ิมข้ึนในการใหไทยเปนฐานการดําเนินความรวมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศในภูมิภาค

2.5.8 การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีท่ีมีผลบังคับใชแลว
เปนการสรางองคความรูใหกับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบท้ังเชิงบวกและลบใหสามารถ
พัฒนาศักยภาพและโอกาสของตนเองในการใชประโยชนจากการเปดการคาเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมท่ีไดรับการสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีท่ีไมสามารถปรับตัวไดทัน

2.5.9 การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจ
ในเอเชียรวมท้ังเปนฐานความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดใหมีสิทธิประโยชนและการอํานวย
ความสะดวกท่ีจําเปน เพ่ือใหมีการจัดตั้งสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทของ
องคกรระหวางประเทศท่ีไมแสวงกําไร

2.5.10 การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนา
ภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชนทองถ่ิน มุงเสริมสรางศักยภาพชุมชนทองถ่ินใหรับรูและเตรียมพรอม
รับกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนท่ีใน
การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให
สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน สงเสริมศักยภาพดานวิชาการและเครือขายของ
สถาบันการศึกษาของไทยท่ีสรางความใกลชิด และปฏิสัมพันธกับประเทศในอนุภูมิภาค

2.6 ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน ให
ความสําคัญกับ

2.6.1 การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมมุงรักษาและฟนฟูพ้ืนท่ีปาและเขตอนุรักษ พัฒนาระบบฐานขอมูลและการจัดการองค
ความรูใหเปนเครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่ีดินและ
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การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เรงรัดการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ ปรับปรุงและ
ฟนฟูแหลงน้ําเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําตนทุนสงเสริมใหเกิดการใชน้ําอยามีประสิทธิภาพ จัดทําแผนแมบท
โครงสรางพ้ืนฐานดานทรัพยากรน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคอยางเปนระบบ รวมท้ังสงเสริมการอนุรักษ
และใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ

2.6.2 การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือ
เตรียมพรอมไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยปรับ
โครงสรางการผลิตของประเทศและพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือเตรียมพรอมไปสูเศรษฐกิจคารบอนต่ํา
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคคมนาคมและขนสง เพ่ือลด
ปริมาณกาซเรือนกระจก พัฒนาเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเนนการวางผังเมืองท่ีผสมผสาน
วัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเขาดวยกัน

2.6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือใหสังคมมีภูมิคุมกัน มุงพัฒนาองคความรูและเครื่องมือในการ
บริหารจัดการเพ่ือรองรับกับความทาทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนา
ศักยภาพชุมชนใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2.6.4 การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดวยการจัดทํา
แผนท่ีและจัดลําดับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติ
ใหมีประสิทธิภาพพัฒนาระบบฐานขอมูล การสื่อสารโทรคมนาคม สงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีดานการจัดการภัยพิบัติ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอยางจริงจัง และใหมี
มาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และทองถ่ินใหมีการ
เตรียมความพรอม และจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ

2.6.5 การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤต
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุงติดตามและเฝาระวังมาตรการการอนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีอาจ
สงผลกระทบตอการคาและการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากมาตรการทาง
การคาและขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษา
ผลกระทบและกําหนดแผนกลยุทธรายสินคา รวมท้ังมาตรการเยียวยาในสินคาและธุรกิจท่ีเก่ียวของ
สงเสริมใหผูสงออกทําคารบอนฟุตพริ้นต และสรางแรงจูงใจใหเกิดอุตสาหกรรมใหมๆ เพ่ือการพัฒนา
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

2.6.6 การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวของกับกรอบ
ความตกลงและพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ เปนการศึกษารายละเอียดและสรางความ
เขาใจในพันธกรณีติดตามสถานการณการเจรจาและทาทีของประเทศตางๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
เพ่ือเสริมสรางทักษะการเจรจาพัฒนาความรวมมือในกลุมอาเซียนและประเทศคูคาสําคัญ สนับสนุน
การดําเนินงานตามพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.6.7 การควบคุมและลดมลพิษ มุงลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะ
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อิเล็กทรอนิกส และขยะติดเชื้อลดความเสี่ยงอันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และ
พัฒนาระบบเตือนภัย แจงเหตุฉุกเฉิน และระบบการจัดการเม่ือเกิดอุบัติภัยดานมลพิษ

2.6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ มุงสงเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนใน
การเขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแกปญหาความเหลื่อมล้ําในการ
เขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐใหเอ้ือตอการ
อนุรักษและฟนฟู ผลักดันใหมีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางแรงจูงใจในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและลดการกอมลพิษ สรางรายไดจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลรวมท้ังสงเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือสราง
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ

3. การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ สูการปฏิบัติ
การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 สูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ ให

ความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เปนกรอบทิศทาง
หลัก และแปลงสูการปฏิบัติในระดับตางๆ ท่ีสอดคลองกับสภาพภูมิสังคม และกระจายการพัฒนาลงสู
พ้ืนท่ี โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนท่ีภารกิจ และการมีสวนรวม ใหจังหวัดเปนพ้ืนท่ีดําเนินการขับเคลื่อน
การพัฒนา และเปนจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสูประเทศและประเทศสูชุมชน เพ่ิมการใช
องคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคใหเปนเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาในทุกภาคสวนท้ังระดับพ้ืนท่ี ทองถ่ิน และชุมชนใชกลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ
ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนอยางบูรณาการใหการขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพ
ดวยกระบวนการสรางเครือขายหรือคลัสเตอรท่ีตอบสนองตอการแกปญหาและการพัฒนาศักยภาพ
ของพ้ืนท่ี โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้

1. การสรางความรูความเขาใจใหทุกภาคสวนตระหนักถึงความสําคัญและพรอม
เขารวมในการผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ไปสูการปฏิบัติ โดยจัดทําแนวทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนตระหนักและยอมรับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 สรางความเขาใจใหภาค
การเมืองในเปาประสงคและแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และผลักดันใหภาคการเมืองนํา
ประเด็นการพัฒนาสําคัญไปผสมผสานในการจัดทํานโยบาย รวมท้ังจัดทําคูมือการแปลงแผนพัฒนาฯ
ฉบับท่ี 11 เผยแพรใหภาคีการพัฒนารับรูและนําไปปฏิบัติ

2. การสรางความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 นโยบายรัฐบาล
แผนการบริหารราชการแผนดิน และแผนระดับอ่ืนๆ โดยกําหนดประเด็นการพัฒนาสําคัญภายใต
ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 ท่ีเสนอตอสาธารณะอยางชัดเจน บูรณาการประเด็นการ
พัฒนาภายใตยุทธศาสตรท่ีมีความเชื่อมโยงกัน และจัดทําเปนแผนการลงทุนหรือแผนพัฒนาเฉพาะ
ดานท่ีตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติเชื่อมโยงแนวคิดพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร ประเด็นพัฒนาสําคัญ
และแผนพัฒนาเฉพาะดานภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เขากับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน และแผนระดับตางๆ จัดทํายุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณแบบมีสวนรวม โดย
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บูรณาการสาระสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และการจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคลองกัน
รวมถึงกําหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด และแผนทองถ่ิน
ภายใตแนวทางการพัฒนาภาคท่ีเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ตลอดจนผลักดันใหภาคเอกชน
นําประเด็นการพัฒนาสําคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 พิจารณาประกอบการจัดทําแผนการลงทุน
ทางธุรกิจ

3. การสรางสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนา
ตางๆ นําการวิจัยเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายตางๆ ใหเอ้ือตอการ
ขับเคลื่อนการพัฒนานําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร จัดทําฐานขอมูลท่ีภาค
สวนตางๆ เขาถึงและใชประโยชนไดงาย รวมท้ังสรางชองทางใหประชาสังคมมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและรวมกิจกรรมการพัฒนา

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ท่ีชัดเจน สามารถ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุน
ใหเชื่อมโยงคณะกรรมการระดับชาติท่ีมีอยูนําแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 มาเปนกรอบดําเนินงานอยาง
เปนรูปธรรมใหจังหวัดเปนจุดประสานการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี รวมท้ังประสานและผลักดันกลไกนอก
ภาครัฐมีสวนรวมขับเคลื่อนแผนฯ มากข้ึน

5. การเสริมสรางบทบาทของทุกภาคสวนใหสามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ
ฉบับท่ี ๑๑ ไดอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ พัฒนาศักยภาพประชาชนใหมีบทบาทสําคัญใน
กระบวนการพัฒนา สรางความเขมแข็งของชุมชนใหพรอมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เสริมสราง
ความเขมแข็งใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกรูปแบบ ผลักดันใหสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเขารวม
พัฒนาชุมชนใหมากข้ึน สนับสนุนใหภาคเอกชนมีบทบาทนําในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมท่ีดี
และพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง

6. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ โดยติดตามความกาวหนา
ประเมินผลสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินงานอยางตอเนื่องตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร
และผลการพัฒนาในภาพรวม พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท้ังการ
ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ สูการปฏิบัติในภาพรวม การติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี และการตรวจสอบของภาคประชาชนใหเขมแข็ง โดยสนับสนุนให
ภาคประชาชนรวมกลุมติดตามความกาวหนาตรวจสอบความโปรงใสและความสําเร็จของโครงการ
ตางๆ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานขอมูลใหเชื่อมโยงเปนเครือขายในทุกระดับ ท้ังฐานขอมูลระดับ
ภาพรวมและระดับพ้ืนท่ี

4. การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) กลาวใน

รายการ "คืนความสุขใหคนในชาติ"ออกอากาศทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย วา
สําหรับวิสัยทัศน คสช. ไดกําหนดไวตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 คือสังคม
จะตองอยูรวมกันอยางมีความสุข ความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง



ห น า | 29

แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

4.1 ยุทธศาสตรหลักท่ี คสช. ยึดถือเปนแนวทางในปจจุบัน มีท้ังหมด 9 ดาน ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงทางพลังงาน

และอาหาร
4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงในภูมิภาค เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ

และสังคม
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
7. ยุทธศาสตรการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ

เพ่ือใหเกิดประโยชนตอประชาชนในการใชบริการอยางแทจริง
8. ยุทธศาสตรการปรับปรุงระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยีของชาติใหเกิดความ

ม่ันคงอยางยั่งยืนในอนาคตใหทัดเทียมในอาเซียนและประชาคมโลก
9. ยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอยางยิ่งยืน

4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 11  (พ.ศ. 2555-2559)

1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
1.1 การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทย

ควบคูกับการเสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง
1.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เนนการสราง

ภูมิคุมกันระดับปจเจก และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการ ตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
1.3 การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใชชีวิตใน

สังคมและมีสวนรวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีและศักดิ์ศรี
1.4 การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและ

ตระหนักถึงผลประโยชนของสังคม และเสริมสรางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส มี
ระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบท่ีรัดกุม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน
2.1 การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม
2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
2.3 การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม
2.4 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
2.5 การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม

3. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรให

เขมแข็งและยั่งยืน
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3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
3.3 การสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต
3.4 การสรางความม่ันคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร
3.5 การสรางความม่ันคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับ

ครัวเรือนและชุมชน
3.6 การสรางความม่ันคงดานพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

ประเทศและความเขมแข็งภาคเกษตร
3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงดาน

อาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและ

ย่ังยืน
4.1 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน
4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันท่ีมีประสิทธิภาพ เทาเทียม

และเปนธรรม
4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ

5. ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจ และสังคม

5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใต
กรอบความรวมมือในอนุภูมิภาคตาง ๆ

5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุ
ภูมิภาค

5.3 การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
5.4 การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใต

บทบาทท่ีสรางสรรค เปนทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก
5.5 การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย การเคลื่อน ยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ
5.6 การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต

ปองกันภัยจากการกอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย
5.7 การเสริมสรางความรวมมือท่ีดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมี จริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมท้ังเปดรับ
ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศท่ีไมแสวงหากาไร

5.8 การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีท่ีมีผลบังคับใชแลว
5.9 การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจ

ในเอเชีย รวมท้ังเปนฐานความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค
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5.10 การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนา
ภายในประเทศ ตั้งแตระดับชุมชนทองถ่ิน

6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
6.1 การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม
6.2 การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือ

เตรียมพรอมไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือใหสังคมมีภูมิคุมกัน
6.4 การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
6.5 การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤต

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6.6 การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวของกับกรอบ

ความตกลงและ พันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
6.7 การควบคุมและลดมลพิษ
6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพโปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ
7. ยุทธศาสตรในการ เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสากิจ

ใหเปดประโยชนกับประชาชนในการใชบริการอยางท่ัวถึง
8. ยุทธศาสตรในการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิด

ความม่ันคงและย่ังยืนในอนาคตใหทัดเทียมอาเซียนและประชาชาคมโลก
9. ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่นอยางยั่งยืน

5. ปญหาของคนไทยท่ีตองพัฒนาอยางเรงดวน การกําหนดคานิยมหลักของคนไทยให
ชัดเจนข้ึน เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง 12 ขอ ดังนี้

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สามสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม
3. กตัญูตอพอ แม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
4. ใฝหาความรูหม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรงและทางออม
5. รักษาวัฒนธรรมไทยอยางดีงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืนและเผื่อแผแบงปน
7. เขาใจ เรียนรูการเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขท่ีถูกตอง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
9. มีสติ รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
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10. รูจักดํารงตนโดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย
และขยายกิจการเม่ือมีความพรอมโดยมีภูมิคุมกันท่ีดี

11. ความเขมแข็งท้ังรายกายและในจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลศ มี
ความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักศาสนา

12. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และตอชาติมากกวาผลประโยชนของตัวเอง

6. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป (พ.ศ. 2557-2560) กลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย สุรินทร)

1.วิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (Vision)

2. พันธกิจ (Mission)

3. เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา (Goal)
1) มูลคาผลิตภัณฑขาวหอมมะลิของกลุมจังหวัดเพ่ิมสูงข้ึน
2) ผลิตภาพและคุณภาพผลิตภัณฑมันสําปะหลังเพ่ิมสูงข้ึน
3) ผลิตภัณฑโคเนื้อคุณภาพไดรับการยอมรับจากตลาด
4) ศูนยกลางการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑไหมระดับอาเซียน
5) แหลงทองเท่ียวอารยธรรมขอมไดรับความสนใจจากตลาดการทองเท่ียว

“แหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย
ศูนยกลางผลิตภัณฑไหม

และการทองเที่ยวอารยธรรมขอม”

1) สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิเพ่ือการสงออก
2) สงเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร

และพลังงานทดแทน
3) สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและแปรรูปเชิงคุณภาพ
4) สงเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑไหม
5) สงเสริมการทองเท่ียวอารยธรรมขอม
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6) มีระบบ Logistic ท่ีไดมาตรฐานสามารถรองรับการขนสงและการกระจาย
สินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. ประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัด (Strategies Issues)
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาผลิตภัณฑไหมท่ีมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวอารยธรรมขอม
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบ Logistic และกระจายสินคาในภูมิภาค

5. กลยุทธ (Strategy)
1) การพัฒนาสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย

1.1 สงเสริมการผลิตและการแปรรูปขาวหอมมะลิใหไดมาตรฐาน
1.2 เพ่ิมศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังเพ่ือผลิตอาหารและพลังงาน

ทดแทน
1.3 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดโคเนื้อ

คุณภาพสูง
2) การพัฒนาผลิตภัณฑไหมท่ีมีคุณภาพ

2.1 เสริมสรางองคความรูผลิตภัณฑไหมสูการแขงขัน
2.2 ยกระดับกระบวนการผลิตและการแปรรูปไหมใหไดมาตรฐาน
2.3 เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานการตลาด

3) การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวอารยธรรมขอม
3.1 การพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวใหเกิดความยั่งยืนและยกระดับให

ไดมาตรฐาน
3.2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการ

ทองเท่ียว
3.3 พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว
3.4 สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ
3.5 การพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเท่ียว

4) การพัฒนาระบบ Logistic และกระจายสินคาในภูมิภาค
4.1 พัฒนาและเชื่อมโยงโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงในกลุม

จังหวัดและไปสูภูมิภาคอินโดจีน
4.2 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและกฎระเบียบท่ีสนับสนุนระบบ

โลจิสติกสการคาและการลงทุน
4.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูประกอบการ SMEs ดานโลจิสติกส

การคาและการลงทุน เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
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4.4 พัฒนาฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศดานโลจิสติกส การคาและ
การลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ

7. ยุทธศาสตรการพัฒนา จงัหวัดบุรีรัมยและแนวทางการพัฒนา

7.1 วิสัยทัศนจังหวัดบุรีรัมย ( Vision )

7.2 พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย ( Mission )

7.3 เปาประสงครวม
1. เปนศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอม และผูนําดานการผลิตสินคาเกษตร

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

ยั่งยืน
4. ประชาสังคมมีความม่ันคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

“ศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอม
เศรษฐกิจม่ันคง สังคมเปนสุข”

“สรางรายไดใหแกราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางดาน
การเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมตอเนื่อง การยกระดับสินคาชุมชนเพ่ือเพ่ิม
มูลคาการจําหนาย การสงเสริมทางดานการทองเท่ียว การชวยเหลือและ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา การ
สาธารณสุข การเขาถึงขอมูลขาวสาร การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การรักษาความสงบเรียบรอย และสงเสริมการมีสวนรวมทุกภาค
สวน ในการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยในทุกดาน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของราษฎรใหดีข้ึน”
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5. การบริหารจัดการ มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล"

7.4 ตัวช้ีวัดและเปาหมายการพัฒนา (KPI/Targets)

“ เปนศูนยกลางการทองเท่ียวทางอารยธรรมขอม ”

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานเศรษฐกิจ
"เปนศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอม และผูนําดานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย"

เปาประสงค
1. ศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอม
2. ผูนําดานสินคาเกษตรปลอดภัย

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเท่ียวของจังหวัด
2. จํานวนแหลงทองเท่ียวไดรับการพัฒนา
3. จํานวนบุคลากรดานการทองเท่ียวไดรับการพัฒนา (คน)
4. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของเครือขายการทองเท่ียว
5. จํานวน อปท. ท่ีรวมจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียว
6. จํานวนประชาชนท่ีมารับบริการขอมูลดานการทองเท่ียว (คน)
7. รอยละท่ีลดลงของตนทุนการผลิตตอหนวยพ้ืนท่ี (ไร)
8. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑผาไหม (ลาน)
9. จํานวนวิสาหกิจชุมชนท่ีผานการประเมินตามเกณฑท่ีกําหนด (แหง)
10. จํานวนกลุมผูผลิตปุยอินทรียไวใชเอง/จําหนาย
11. จํานวนเกษตรกรไดรับการถายทอดองคความรูเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสู

ระบบการจัดการคุณภาพสินคา (ราย)
12. รอยละเกษตรกรท่ีผานมาตรฐานเกษตรอินทรียในระดับสากล
13. รอยละของผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินของจังหวัดบุรีรัมยไดรับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)
14. จํานวนแหลงน้ํา/พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน (แหง)
15. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
16. เพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกยางพารา (ไร)
17. จํานวนแรงงานไดรับการพัฒนาฝมือใหตรงกับความตองการของสถาน

ประกอบการ
18. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของฟารมปศุสัตวท่ีมีคุณภาพ
19. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของบอแกสชีวภาพภายในเกษตรกรรายยอย
20. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
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กลยุทธ
1. พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวใหเกิดความยั่งยืน
2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว
3. พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว
4. พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเท่ียว
5. สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเท่ียว
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเท่ียว
7. พัฒนาและสงเสริมกีฬาสนับสนุนการทองเท่ียว
8. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตร
9. สงเสริมดานการตลาดสินคาเกษตร
10. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน
11. เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร
12. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
13. พัฒนาองคกรเกษตรใหมีความเขมแข็ง
14. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
15. สงเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
16. การบริหารจัดการทางการเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

"คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี รมเย็น เปนสุข ในป 2560 "

เปาประสงค
1. คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
2. ชุมชนเขมแข็งตามวิถีพอเพียง
3. สังคมรมเย็นภายใตการบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล (PMQA) รักษาอัตลักษณ

(วัฒนธรรม)

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย
1. ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาเพ่ือลดจํานวนครัวเรือนยากจน ท่ีมีรายได

เฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ จปฐ.
2. รอยละของครัวเรือนท่ีไดรับการสํารวจและผานเกณฑเปนครัวเรือนอบอุน
3. จํานวนประชาชนท่ีไดรับการสงเสริมและสนับสนุนตลอดจนการพัฒนาดานการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเขาถึงขอมูลขาวสาร
4. รอยละของราษฎรไดรับการฝกอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูโรงงาน

อุตสาหกรรมและสามารถทําใหเกิดการจางงาน
5. มกีารเชื่อมโยงเครือขายคมนาคมขนสงระหวางชุมชนใหมีความปลอดภัยมากข้ึน (สาย)
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6. ระดับความสําเร็จในการแกไขปญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
7. รอยละของสถานศึกษาท่ีผานเกณฑ QA
8. รอยละของการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
9. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน
10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
11. รอยละของความพึงพอใจของผูมารับบริการ
12. ระดับความสําเร็จของการเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ
13. ระดับความสําเร็จของการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง

ความ คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
14. ผูวางงาน ผูถูกเลิกจาง นักเรียน นักศึกษาไดรับการฝกอบรมดานอาชีพเพ่ือ

เตรียมความพรอมเขาสูสถานประกอบการและมีอาชีพสรางรายได (ราย)
15. สงเสริมและสรางแนวทางพัฒนาอาชีพใหเหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนท่ีเพ่ือ

เพ่ิมรายได ลดรายจาย
16. รอยละของอําเภอปองกันควบคุมโรคเขมแข็งอยางยั่งยืน
17. รอยละของอําเภอสุขภาพดีวิถีไทย
18. รอยละของประชาชนท่ีมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ

มาตรฐาน
19. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการดําเนินงานปองกันและ

แกไขปญหาเอดส
20. รอยละชุมชนท่ีพัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
21. รอยละของประชาชนท่ีมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
22. รอยละของการสงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหนวยงานตางๆ
23. ระดับความสําเร็จในการสรางความเขมแข็งดานวัฒนธรรมแกชุมชน
24. ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนนักศึกษา
25. มีการสงเสรมิงานวิจัยดานสังคมคนบุรีรัมย

กลยุทธ
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมยใหมีความม่ันคงเพ่ิมข้ึน
2 สงเสริมและพัฒนาครอบครัวใหมีความอบอุน
3. สรางและพัฒนาเครือขายชุมชนใหเกิดความเขมแข็งตามวิถีพอเพียง
4. พัฒนาสังคมโดยใชหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใหเกิดความสงบสุขและรมเย็น

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

" อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวม สูสมดุลสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”
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เปาประสงค
1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
2. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เปนจังหวัดท่ีมีแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศโดดเดนของประเทศ
4. เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกพ้ืนท่ี
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดี มีคุณภาพ

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย
1. รอยละของเครือขายอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ
3. ระดับความสําเร็จของการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง
4. ระดับความสําเร็จของการสรางความสมดุลทางธรรมชาติท่ียั่งยืน
5. ระดับความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมาย ขอบัญญัติตางๆ
6. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ
7. รอยละของการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และ สิ่งแวดลอม
8. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
9. รอยละของการมีแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ
10. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและสงเสริมใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
11. ระดับความสําเร็จในการอนุรักษและเสริมสรางความหลากหลายทางชีวภาพใน

พ้ืนท่ีชุมน้ําและในผืนปา
12. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
13. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการจัดการ
14. จํานวนแหลงน้ําไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
15. จํานวนแหลงน้ําเพ่ิมข้ึน

กลยุทธ
1. การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
2. สงเสริมการมีสวนรวมและจิตสํานึกท่ีดี
3. พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
4. สงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานรักษาความม่ันคงและความสงบ

“ประชาสังคมมีความม่ันคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน”

เปาประสงค
1. สังคมปลอดยาเสพติด
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. การจัดการแผนความม่ันคง ภายใตความเขมแข็งผสมกลมกลืนและความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม
4. การสรางความสมานฉันทและความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด
5. การบูรณาการจัดระเบียบสังคม
6. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน
7. การปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
8. การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ ภายใตการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย
1. ระดับความสําเร็จในการสรางความเขมแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยา

เสพติด
2. รอยละของหมูบานชายแดนเขมแข็ง
3. รอยละของการฟนฟูผูติดยาเสพติดท่ีเขารับการบําบัดเพ่ือคืนคนดีสูสังคม
4. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาจุดตรวจจุดสกัดก้ันยาเสพติด
5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายขาวภาคประชาชน
6. รอยละของเครือขายขาวภาคประชาชนท่ีเพ่ิมข้ึน
7. ระดับความสําเร็จในการปองกันและปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติดท่ี

ยั่งยืน
8. รอยละของความสําเร็จในกิจกรรมสรางสรรคท่ีปองกันปราบปรามและแกไข

ปญหายาเสพติด
9. รอยละความสําเร็จของการพัฒนาสื่อและการประชาสัมพันธในการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด
10. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานกองทุนแมของแผนดิน
11. รอยละความสําเร็จในการปองกันและปราบปรามปญหาอาชญากรรม
12. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน
13. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของชุดรักษาความปลอดภัยของหมูบาน
14. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรรักษาความสงบเรียบรอย
15. รอยละของเครือขายอํานวยความเปนธรรมท่ีเพ่ิมข้ึน
16. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งและพัฒนาเครือขายภาคประชาชนเพ่ือความ
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ม่ันคง
17. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งศูนยเครือขายยุติธรรมชุมชน
18. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของศูนยเครือขายยุติธรรมชุมชน
19. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายคุมประพฤติ
20. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาความสัมพันธอันดีระดับทองถ่ินกับประเทศ

เพ่ือนบาน
21. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงตามแนวชายแดน
22. ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนสงเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ
23. ระดับความสําเร็จรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด
24. รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบสมานฉันทหมูบาน
25. ระดับความสําเร็จในการสงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและความสามัคคีของ

ประชาชนภายในจังหวัด
26. ระดับความสําเร็จในการสรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
27. ระดับความสําเร็จในการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
28. ระดับความสําเร็จในการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
29. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
30. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายเพ่ือปองกันและบรรเทสาธารณะภัย
31. ระดับความสําเร็จในการลดอุบัติเหตุบนทองถนน
32. ระดับความสําเร็จในการปองกันและเฝาระวงัภัยสุขภาพ
33. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือเฝาระวังภัยสุขภาพ
34. ระดับความสําเร็จในการรวมมือทางการแพทยระหวางประเทศ
35. ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธความรูแกประชาชน
36. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพภายใตการบริหารจัดการท่ีดี

กลยุทธ
1. สรางความเขมแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด
2. จัดใหมีการปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน
3. พัฒนาการประชาสัมพันธใหสังคมปลอดยาเสพติด
4. การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
5. พัฒนาระบบความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
6. พัฒนาระบบเครือขายภาคประชาชน
7. พัฒนาความสัมพันธอันดีระดับทองถ่ินกับประเทศเพ่ือนบาน
8. พัฒนาเพ่ือความม่ันคงตามแนวชายแดน
9. สนับสนุนสงเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ
10. รักษาความม่ันคงภายในจังหวัด
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11. สงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด
12. สรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
13. การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
14. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการลดอุบัติเหตุทางถนน
15. ปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
16. การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการบริหารจัดการ

"การบริหารจัดการมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล"
เปาประสงค

1. คุณภาพของระบบวางแผน
2. คุณภาพระบบขอมูลและสารสนเทศ
3. คุณภาพการประสานงานและการมีสวนรวม ตลอดจนการประชาสัมพันธประเด็น

ยุทธศาสตรของจังหวัดผานสื่อตางๆ
ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย

1. มีแผนระยะยาว 15 ป
2. มีการจัดกิจกรรมสัมมนาผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาจังหวัด เพ่ือทบทวนแผน

ยุทธศาสตรและงบประมาณทุกป
3. มีแผนท่ีสําคัญจําเปน ไดแกแผนหลัก แผนทรัพยากรมนุษย แผนยุทธศาสตรดาน

การเงิน/การพ่ึงพาตนเองดานรายได และแผนพันธกิจ (แผน)
4. มีการประเมินครึ่งแผนและเม่ือสิ้นสุดแผน 11
5. มีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลของศูนยปฏิบัติการจังหวัดเพ่ือประกอบการจัดทํา

แผนพัฒนาจังหวัด (ครั้ง)
6. ประชาสัมพันธเก่ียวกับแผนพัฒนาจังหวัดและผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

จังหวัด(คร้ัง)
กลยุทธ

1. พัฒนาระบบแผนท่ีเชื่อมโยงจากแผนรายปเปนแผนระยะยาว 15 ป
2. พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล
3. ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและขอมูลของศูนยปฏิบัติการจังหวัด
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8. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย

8.1 วิสัยทัศนของจังหวัดบุรีรัมย (Vision)

8.2 พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย (Mission)

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความม่ันคงในการดํารงชีวิต มี
คุณธรรม และมีความสุข

2. การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว และกีฬาใหมีคุณภาพและมีมาตรฐาน
ระดับสากล

3. การประสานและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง
4. การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปสูความยั่งยืน
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยาง

ยั่งยืน
6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดโีดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
7. การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

 บุรีรัมยเมืองแหงกีฬา
การทองเที่ยวนําหนา
เกษตรกรรมย่ังยืน

บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี
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8.3 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เปาประสงค (Goals)
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต  ท่ีดีมีภูมิคุมกันทางสังคมท่ีเขมแข็งพ่ึงพอ

ตนเองได
2. เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาเรียนรูอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ
3. ความเปนเลิศทางดานการกีฬา

กลยุทธ (Strategy)
1. สงเสริมและบูรณาการการศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรมแบบองครวม
2. สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก

เยาวชน และประชาชน
3. สนับสนุนและสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแกกลุมผูดอยโอกาส เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพชีวิต  และพัฒนาสถาบันครอบครัว
4. สรางความม่ันคงในอาชีพ  และรายได
5. พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (AC)
6. สงเสริมเยาวชนและประชาชนใหเปนเลิศดานการกีฬาสูการพัฒนา

อาชีพ
7. สงเสริมและแกไขปญหาดานสาธารณสุขเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี

และมีพลานามัยท่ีสมบูรณ
8. สงเสริมและบูรณาการในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
ตัวช้ีวัด

1. จํานวนครัวเรือนยากจน เปาหมายท่ีมีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. ไดรับ
การสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. รอยละของชุมชนท่ีไดรับการ สงเสริม/สนับสนุนการปรับแผน ชุมชน
ดวยกระบวนการมีสวนรวมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. จํานวนหมูบานเศรษฐกิจ  พอเพียงตนแบบ
4. จํานวนแหลงเรียนรูเพ่ิมข้ึน
5. รอยละผูดอยโอกาสไดรับสวัสดิการสังคม
6. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีแผนงานดานสวัสดิการสังคม
7. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพและการบริการดาน

สาธารณสุข
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียว
เปาประสงค (Goals)

1. บริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีทองเท่ียวและเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียว
2. ศักยภาพการผลิตสินคาและบริการเพ่ิมข้ึน

กลยุทธ (Strategy)
1. สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเท่ียว
2. อนุรักษ ฟนฟู  ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน
3. ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงดานการทองเท่ียว
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการบริการและรองรับการทองเท่ียว
5. การสรางความพรอมของชุมชนในการเขาสูประชาคมอาเซียน (AC)
6. สงเสริมและพัฒนาผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) และ

ผลิตภัณฑชุมชน
ตัวช้ีวัด

1. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการจําหนายผลิตดภัณฑ OTOP
2. รอยละของจํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการเผยแพรประชาสัมพันธ
3. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเท่ียว
4. มีศูนยขอมูลการคาการลงทุนและการทองเท่ียว
5. จํานวนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีไดรับการเผยแพรและประชาสัมพันธท่ี

เพ่ิมข้ึน
6. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของทุนทางวัฒนธรรมทองถ่ินมาสรางมูลคาเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
เปาประสงค (Goals)

1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความม่ันคง
กลยุทธ (Strategy)

1. พัฒนาและสงเสริมการทําเกษตรอินทรียและอินทรียชีวภาพในการเพ่ิม
มูลคาสินคาเกษตรกรรม

2. เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมใน
ระดับครัวเรือนและชุมชน

3. สรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคาเกษตรกรรม
4. สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน
5. ยกระดับสินคาเกษตรกรรมเพ่ือการแขงขันในประชาคมอาเซียน (AC)
6. พัฒนาระบบน้ําและแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค
7. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรครบวงจร
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8. ขยายผลแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวช้ีวัด

1. จํานวนแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรไดรับการพัฒนา
2. รอยละของสินคาเกษตรกรรมไดรับการพัฒนาและแปรรูปสินคา
3. รอยละของจํานวนสินคาเกษตรท่ีไดรับการพัฒนาใหมีความปลอดภัย

และมาตรฐาน
4. จํานวนตลาดกลางสินคาชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมสรางความม่ันคงและความสงบเรียบรอย
เปาประสงค (Goals)

1. ประชาชนมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. มีความสัมพันธท่ีดีกับประเทศเพ่ือบาน
3. สังคมเกิดความสมานฉันท ประชาชนอยูดีมีสุข
4. ประชาชนผูอาศัยตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน
กลยุทธ (Strategy)

1. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. เสริมสรางความม่ันคงและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน

ตามแนวชายแดน
3. การสงเสริมสํานึกในอุดมการณรักชาติและหนาท่ีของพลเมืองไทย เพ่ือ

ความสมานฉันทของคนในชาติ
4. ปองกันและแกปญหายาเสพติดการทุจริตและคอรัปชั่น
5. จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวมกับชุมชน/หมูบานและหนวยงานอ่ืน
6. พัฒนาระบบคมนาคมขนสงสาธารณูปโภค และโครงสรางระบบผังเมือง

เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรใหไดมาตรฐาน ทั่วถึงและเปนธรรม
ตัวช้ีวัด

1. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการคาชายแดน
2. รอยละของการแกไขปญหาทางสังคม
3. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการสงเสริมใหมีการวาง

ผังเมืองท่ีมาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
เปาประสงค (Goals)

1. บุคลากรในองคกรมีขีดสมรรถนะสูง
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหนวยงาน
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3. องคกรยึดหลักธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ
กลยุทธ (Strategy)

1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ี
สงเสริมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2. สรางความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอสังคม
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ
4. สงเสริมใหองคกรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการ
ตัวช้ีวัด

1. รอยละของการบริหารท่ีสามารถลดข้ันตอนและระยะเวลาใหบริการ
2. รอยละของบุคลากรท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
3. รอยละของงานบริการท่ีไดจัดทํามาตรฐานหรือคูมือการใหบริหาร
4. รอยละของบุคลากรท่ีผานระดับของขีดสมรรถนะท่ีสวนราชการ

กําหนด
5. รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัยของฐานขอมูลท่ี

สนับสนุนยุทธศาสตร
6. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนา

บุคลากร
7. รอยละของงานท่ีบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล

8. นโยบายการพัฒนาของนายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
แถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี

1/2556 เม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 2556
1 นโยบายดานการเมืองและการบริหาร

การพัฒนาการเมืองการบริหารเพ่ือใหบรรลุตามเจตนารมณ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540ท่ีไดใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ิน ให
ความเปนอิสรภาพแกทองถ่ินในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงาน
บุคคล ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนของ
องคการบริหารสวนตําบลตลอดจนการเสริมสรางจิตสํานึกของพนักงาน เจาหนาท่ีและลูกจาง ในการ
บริการประชาชน ใหไดรับความสะดวกรวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ ดังนี้

1.1 การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ใหเปนองคกรธรรมาภิบาล ท่ีมี
หลักการบริหารตามหลักการบริหารจัดการตามกลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี และ
เปนหนวยบริการสังคมท่ีดี มีมาตรฐานดวยการสงเสริม สรางความรวมมือ ประสานงานกับทุกฝายม่ี
เก่ียวของ สรางกระบวนการเรียนรู เ พ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับแกสมาชิกสภาทองถ่ิน
ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ซึ่งเปนทรัพยากรบุคคลอันสําคัญของตําบลทะเมนชัย พรอมท้ังสราง
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เสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะท่ีดีมีมาตรฐาน สรางความสะดวก ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน สรางบุคลากรใหมีคุณภาพ และมีจิตสํานึกในการใหบริการ เพ่ือรองรับการบริการแตละ
ดานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน

1.2 สงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองคกรชุมชน และคณะกรรมการชุมชนท่ีดําเนิน
โครงการและกิจกรรมตาง ๆโดยชุมชนและเพ่ือชุมชน รวมท้ังการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เพ่ือ
พัฒนายกระดับการขับเคลื่อนไปสูทิศทางของเมืองท่ีนาอยู ชุมชนท่ีนาอยูอยางยั่งยืน

1.3 สงเสริมสนับสนุนการประสานงานเพ่ือกอใหเกิดการสรางเครือขายการทํางาน
ท้ังภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีสวนราชการเก่ียวของ รวมท้ังเอกชน
องคกรพัฒนาเอกชน

1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและหารายได ใหมีความท่ัวถึงและเปนธรรม รับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนตามวรรคสองของระบบประชาธิปไตยตั้งแตเริ่มกระบวนการเริ่มคิด
เริ่มทํา รวมตรวจสอบ โปรงใส และปฏิบัติงานอยางมีระบบ

2 นโยบายดานการพัฒนาสังคม
พัฒนาศักยภาพของประชาชนในตําบล ท้ังในดานการศึกษา สาธารณสุข และการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดังนี้
2.1 รณรงคสงเสริมกระบวนการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสรางวินัยและ

จิตสาธารณะของคนในชุมชน
2.2 สงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวกแกการดําเนินงานดานสวัสดิการ

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได รวมท้ังไดรับการชวยเหลือและไดรับการบริการอยางท่ัวถึงและเปนธรรม

2.3 จัดตั้งกองทุนสงเคราะหใหกับเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสและผูยากไร
2.4 จัดใหมีรถบริการ เกิด แก เจ็บ ตาย ตลอด 24 ชั่วโมง
2.5 สงเสริมและสนับสนุนดานการกีฬาและลานกีฬาหมูบานเพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดี

ของประชาชน ใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สนับสนุนใหมีการแขงขันกีฬา เพ่ือ
กอใหเกิดความรัก ความสามัคคี และปลูกฝงคานิยมท่ีดีตอการกีฬา

2.6 จัดตั้งกองทุนกีฬา เพ่ือสงเสริมนักกีฬาสมัครเลนใหเปนนักกีฬาอาชีพ
2.7 ปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดใหหมดไปจากพ้ืนท่ี ประสาน

ความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ เอกชนท่ีเก่ียวของรวมกัน ปองกันและแกไขปญหาอยางใกลชิด
เสริมสรางความเขมแข็ง ความเขาใจท่ีถูกตองใหแกสถาบันครอบครัว

2.8 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับทิศทางของการสรางสุขภาวะแบบ
องครวม และการสรางสังคมท่ีอยูดีมีสุข มีความเปนชุมชนนาอยู ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดทุกท่ีทุกเวลา
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3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
การสงเสริมและสนับสนุนดานการปฏิรูปการศึกษาเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญ และ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรู อัน
เปนเงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูใหประชาชนไดรับโอกาสเทาเทียมกันท่ีจะเรียนรูและ
ฝกอบรมไดตลอดชีวิต และมีปญญาเปนทุนไวสรางงานและสรางรายได และนําพาทองถ่ินใหรอดพน
จากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลักการศึกษาสรางชาติ สรางคน และสรางงาน ตลอดจน
สงเสริม สนับสนุนดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ใหเกิดความรูคูคุณธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน
ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถ่ิน ดังนี้

3.1 สนับสนุนและสงเสริมพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนใหไดตามมาตรฐาน
เนนคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเท่ียงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท

3.2 สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาท่ีทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ
3.3 สนับสนุน สงเสริม รักษาขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี

งามของทองถ่ิน

4. นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต
การสรางภูมิคุมกันทางดานสุขภาพ ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแหงชาติชวย

รณรงคใหเกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางดานสุขภาพอนามัย เพ่ือสรางเสริมสุขภาพ
และลดปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลตอสุขภาพ ดังนี้

4.1 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ
เขมแข็ง และมีสุขภาพจิตท่ีดี การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือ
ประชาชน

4.2 สงเสริมการดําเนินกิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพของประชาชน และการ
บริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน ผูรับบริการสามารถเขาถึงไดอยางสะดวกรวดเร็วและเปนธรรม

4.3 สนับสนุนการควบคุมปองกันการเผยแพรระบาดของโรคติดตอ และโรคไมติดตอ
ท่ีเปนอันตรายตอคนและสัตวโดยการสรางขีดความสามารถในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมและ
ดูแลรักษาอยางเปนระบบเชื่อมโยงกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ

4.4 สงเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน
โดยผานกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)

4.5 สงเสริมและพัฒนากิจกรรมท่ีสอดคลองกับการคุมครองผูบริโภค

5. นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในสภาวการณปจจุบัน ซึ่งเกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจ การสงเสริม การพัฒนาทาง

เศรษฐกิจภายในทองถ่ิน เปนการสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพของกลุมใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน
ดังนี้

5.1 สนับสนุน สงเสริมกลุมอาชีพใหเติบโตและเขมแข็ง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
กลุมใหมีความเขมแข็งยางยั่งยืน พัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมของทองถ่ิน และ
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กระตุนใหเกิดการพัฒนากระบวนการสรางระบบเศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือขาย โดยจัดหาแหลง
รองรับสินคาหรือตลาดสงออกสินคาของกลุมอาชีพ

5.2 สนับสนุน สงเสริมดานการเกษตร กระบวนการเรียนรูภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม การเกษตรควบคูกับการรักษาสิ่งแวดลอม โดยการใชเกษตรอินทรีย

5.3 สรางรายไดและลดรายจายในครัวเรือน สงเสริม สนับสนุน ขยายเครือขาย
เพ่ิมศักยภาพผูประกอบการในพ้ืนท่ี

5.4 สงเสริมกิจกรรมท่ีสอดคลองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
5.5 สงเสริมการจัดตั้งกองทุนเปลี่ยนพันธุขาวใหแกการเกษตรใหมีพันธุขาวท่ีดีในการ

เพาะปลูกและมีผลผลิตสูง
5.6 จัดตั้งกองทุนสงเสริมอาชีพ 1 ลานบาท

6. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
พัฒนาโครงสรางและสภาพแวดลอมของตําบลเพ่ือสงเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ และการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเปนการวางรากฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการ
เปนศูนยกลางในการใหบริการ ดังนี้

6.1 พัฒนาระบบการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตางๆ การขยาย
เขตไฟฟาสาธารณะ ไฟฟาเพ่ือการเกษตร และการติดตั้งๆฟฟาสาธารณะให ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี
ประชาชนมีไฟฟาในครัวเรือนใชตามความเหมาะสม

6.2 สงเสริมการพัฒนาแหลงน้ําสําหรับประชาชนไดอุปโภคบริโภคโดยการพัฒนา
แหลงน้ําท่ีมีอยูเดิมใหสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคาและจัดหาแหลงน้ําใหมตามความเหมาะสม

6.3 สนับสนุนใหมีถนนสูไรนา โดยมุงม่ันพัฒนาใหมีการขุดเจาะบอบาดาล เพ่ือ
ความสะดวกของประชาชนในตําบลทะเมนชัย

6.4 สนับสนุนใหมีระบบชลประทานสูไรนา โดยมุงม่ันพัฒนาใหมีการขุดเจาะบอ
บาดาลใหครอบคลุมท่ัวถึง

6.5 มุงม่ันประสานงานในโครงการเกินศักยภาพท่ีใชงบประมาณมาพัฒนา เชน
ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ใหเขามาพัฒนาตําบลทะเมนชัย

7. นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนปจจัยเก้ือหนุนในการดํารงชีวิต เพ่ือ

อํานวยตอความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาเพ่ือยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง และเพ่ือเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนี้

7.1 สนับสนุนโครงการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล (สูบสวม) 30 บาท สะอาดทุกบาน
7.2 รณรงค สงเสริมการสรางจิตสํานึกสาธารณะทางดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกประชาชนและชุมชน
7.3 สนับสนุน สงเสริมใหชุมชนมุงรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย

ของชุมชน และสถานท่ีตางๆ ในตําบลใหเปนเมืองนาอยู
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7.4 สงเสริมและสนับสนุนการเฝาระวัง และการมีสวนรวมของชุมชนในการควบคุม
และกําจัดมลภาวะ ท่ีมีผลตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของชุมชน

7.5 สงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขับเคลื่อนการจัดทําโครงการและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีมุง
ไปสูการลดสภาวะโลกรอน

3.2 ปจจัยและสถานการณเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
3.2.1 วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ประเทศ และตางประเทศในเรื่องท่ี

สงผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบล
ตามท่ีกลุมประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จํานวน 10 ประเทศ ได

รวมตัวจัดตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian
Nations หรือ ASEAN) ซึ่งเปนองคกรระหวางประเทศ ระดับภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดย
ในชวงตั้งแต ป 2510 ถึง 2534 สมาคมเอเซียนใหความสําคัญดานการเมือง และความม่ันคง มุง
สงเสริมสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค ตอมาในป 2535 ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสมาคม
อาเซียนไดผลักดันใหเกิดความรวมมือทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศในอาเซียน โดยใหมีการจัดตั้งเขต
การคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) หรือ อาฟตา (AFTA) ในการลดภาษีศุลกากร
ระหวางกันเหลือรอยละ 0-5 เปนท่ีเรียบรอยเม่ือป 2551 ซึ่งไดสงผลใหปจจุบันบริบทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังความสัมพันธระหวางประเทศของกลุมประเทศในอาเซียนเปลี่ยนแปลงไป
อยางมาก

โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและภูมิภาคใกลเคียง คือ จีน และ
อินเดีย ตลอดจนภูมิภาคอ่ืน เชน สหภาพยุโรป อีกท้ังไดเกิดปญหาความทาทาย ความม่ันคงใน
รูปแบบใหม เชน โรคระบาด การกอการราย ยาเสพติด การคามนุษย  สิ่งแวดลอม ภัยพิบัติ ทําให
อาเซียนจําเปนตองปรับตัว  เพ่ือใหสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ระหวาง
ประเทศ ประกอบกับ ท่ีประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนป 2550 (2007) ณ เมืองเบซู ประเทศ
ฟลิปปนส ผูนําอาเซียนไดตกลงใหมีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community–AEC) ซึ่งเปาหมายสําคัญของการสรางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดวย

1. เพ่ือใหอาเซียนเปนฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนยายสินคา ทุน และปจจัยการ
ผลิตอ่ืนๆ ไดอยางเสรี

2. เพ่ือสรางเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน
3. เพ่ือใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางเสมอภาค ลดชองวางการพัฒนา

ระหวางสมาชิกเกาและสมาชิกใหม
4. เพ่ือบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนเขากับเศรษฐกิจโลก โดยผานการจัดทํา

ขอตกลงการคาเสรี (FTA) กับประเทศนอกภูมิภาค
การกาวเขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ในป 2558 ในกรณีของประเทศไทย สวนท่ีสําคัญ คือ การปรับตัวและการเตรียมความพรอม
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ของชุมชนทองถ่ิน ในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน เพราะวาถาหากชุมชนทองถ่ิน ไมมีมาตรการ
หรือแผนรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ก็จะเกิดความเสียเปรียบทางดานการแขงขัน
การตลาด ตลอดจนทางดานภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมทองถ่ิน ท่ีถือวาเปนสิ่งท่ีอยูคูกับสังคมไทยมา
อยางยาวนาน และการสรางชุมชนทองถ่ินท่ีมีวิสัยทัศน ใหมีความสามารถในการบูรณาการเศรษฐกิจ
ของประชาคมอาเซียนใหเขากับบริบทของชุมชนทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งมีภารกิจ
สําคัญในการจัดบริการสาธารณะใหตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน จําเปนตอง
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ดวยการสรางความรู ความเขาใจ ใหกับ
ประชาชน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินและการบริหารงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหสามารถรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือประเทศไทยเขาสูความเปนประชาคมอาเซียน
ท้ังนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองวางแผน และเตรียมความพรอมในการรองรับผลกระทบการ
เขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ท่ีมีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนในทองถ่ิน 7
ดาน ดังนี้

1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสรางเครือขายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ทําใหเกิดการรวมตัวของเศรษฐกิจท่ีมีมูลคา และมีชองทางการกระจายสินคาเพ่ิมมากข้ึน
นอกจากนั้น จะเกิดการเรียกรองจากกลุมนักลงทุนท่ีเขามาลงทุนในประเทศไทยใหมีการพัฒนา
เครือขายการคมนาคม เพ่ือใหการเคลื่อนยายสินคาและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมุงเนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน
ตอการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟาและประปา ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจไมสามารถ
ดําเนินการไดโดยลําพัง จําเปนตองประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

2. การพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน  การหลั่งไหลเขามาของทุน
ตางชาติท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนสงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองทบทวนบทบาทในการดูแลและ
ชวยเหลือกลุมผูผลิตในพ้ืนท่ี โดยอาจจะตองมีนโยบายในการสงเสริมอาชีพ ท้ังอาชีพหลักและอาชีพ
เสริมเปดรับวิสัยทัศนในกระบวนการผลิตแบบใหม เพ่ือยกระดับกระบวนการผลิตใหเปนมาตรฐานเทา
เทียมกับระดับสากล

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปาหมายเรื่องการสรางความ
ยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมของประชาคมอาเซียน ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเรงปรับระบบการ
บริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม ซึ่งจะตองดูแลทรัพยากรและจัดการอยางเปนระบบ โดยเนนการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวมของประชาชน เนนการจัดการบนพ้ืนฐานของ
ความเปนเจาของรวมกัน เพ่ือสรางความรัก ความหวงแหนในทรัพยากร และกอเกิดการมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางไรก็ตาม ตองไมลืมเรื่องของการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษา
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจตอง
ทบทวนขอบเขตอํานาจหนาท่ีระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือใหมี
การบูรณาการการทํางานรวมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเตรียมรับผลกระทบ
จากปญหาสังคมและสาธารณสุขท่ีอาจเกิดจากการเคลื่อนยายแรงงานและนักทองเท่ียวโดยเสรี อาทิ
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โรคระบาด ความขัดแยงทางสังคมและเชื้อชาติ  และอาชญากรรม ขามชาติ อาทิ ยาเสพติด การคา
มนุษย องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเนนการจัดบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานท่ีกําหนดในแตละ
งานหรือกิจกรรมอยางเครงครัด รวมท้ังจะตองจัดสวัสดิการสังคมสําหรับเด็ก กลุมเสี่ยง และกลุมดอย
โอกาสอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับการ
เขาถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะทําใหชุมชนมีการดํารงชีวิตท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

5. การรักษาความสงบเรียบรอย องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีบทบาทในการ
เฝาระวังปญหาอาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึนรวมท้ังอาจตองพัฒนาระบบและจัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับ
แรงงานอพยพรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนรวมกับชุมชนในการกําหนดกติกาและหลักเกณฑ
ของชุมชนใหทุกคนอยูรวมกันไดภายใตแนวคิดสังคมท่ีเอ้ืออาทรและมีความม่ันคง

6. การจัดการดานการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเปน
จุดเริ่มตนของการพัฒนาดานตางๆ เสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่ง
มีหนาท่ีในการจัดและสงเสริมการศึกษาใหแกประชาชนและชุมชนตองพัฒนาประชาชนและชุมชนให
สามารถกาวสูประชาคมอาเซียนไดโดยตองเนน “การพัฒนามาตรฐานดานการศึกษา” ไมวาจะเปน
การพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดยปรับหลักสูตรการเรียนการสอน สงเสริมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบานในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือการสื่อสารท่ีดี การพัฒนาและสนับสนุน
ครูผูสอนใหมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางประเทศสมาชิกและนําเทคโนโลยีมาใช
ประกอบการเรียนการสอน ทําใหประชาชนเกิดการเรียนรูท่ีทันสมัย มีความเปนสากลและมีคุณภาพ
นอกจากนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจัดทําขอมูลท่ีจําเปนตอแรงงานตางชาติ เปน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ สําหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
นั้น นอกจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะสิ่งเสริมใหเกิดการเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมของประเทศ
เพ่ือนบานในอาเซียนแลว ยังตองเปนสื่อกลางในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหวาง
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนในประเทศอาเซียนอ่ืนท่ีมีพรมแดนติ
ตอกัน ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรมท่ีคลายคลึงกัน การจัดกิจกรรมเชนนี้จะชวยใหประชาชนมีความรูสึกเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันมากข้ึน

7. การปรับปรุงโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจตองมีการจัดตั้ง
หนวยงานดานวิเทศสัมพันธ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนเพ่ือรับรองเนื้องานดานการ
ตางประเทศและความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน และเพ่ือใหสามารถสื่อสารทําความเขาใจกับ
ประชาชนจากประเทศอ่ืนท่ีมาติดตอราชการได

3.2.2 การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น
1. กรอบแนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (พุทธศักราช 2550) ไดใหความสําคัญกับการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนและความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ
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นอกจากนี้  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและกําหนดหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการใหบริการสาธารณะท่ี
จําเปนแกทองถ่ิน ตลอดจนรายไดของทองถ่ินท่ีเพ่ิมข้ึนและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ.  2542 ไดกําหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินท่ีมีความเปนอิสระ
มากข้ึน

ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถ่ินยุคปจจุบัน จึงมีบทบาทอํานาจหนาท่ีอยาง
กวางขวาง  โดยมิเพียงจะมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ินเทานั้น
แตยังขยายบทบาทหนาท่ีออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของทองถ่ินใหมีความยั่งยืน ประชาชนสามรถพ่ึงพาตนเองไดดวย  และยังเปนองคกรท่ีเปดโอกาสให
ประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน

2. หลักการพื้นฐานในการวางแผน
การวางแผนประกอบดวยหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการดวยกัน  คือ

1. การวางแผนจะตองสนับสนุนเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร
(Contribution  to  Purpose  and  Objectives) ในการวางแผน ผูวางแผนจะตองตระหนักถึง
ความสําคัญวาเปาหมายของแผนทุกแผนท่ีกําหนดข้ึนนั้นจะตองเก้ือหนุนและอํานวยความสะดวกให
เปาหมายและวัตถุประสงคขององคการสัมฤทธิ์ผล  หลักการนี้เกิดข้ึนจากธรรมชาติขององคการธุรกิจ
ตาง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหจุดประสงคของกลุมบุคคลท่ีรวมกันในองคกรบรรลุตามเปาหมายหรือประสบ
ความสําเร็จไดดวยความรวมมือรวมใจของสมาชิกอยางจริงใจ

2. การวางแผนเปนงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ (Primary  of
Planning) ซึ่งกระบวนการจัดการประกอบดวย  การวางแผน (Planning ) การจัดองคการ
(Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การสั่งการ (Leading) และการควบคุม
(Controlling) การวางแผนเปนงานเริ่มตนกอน  ท้ังนี้  เพราะการวางแผนจะเปนตัวสนับสนุนใหงาน
ดานอ่ืน  ๆ ดําเนินไปดวยความสอดคลอง

3. การวางแผนเปนหนาท่ีของผูบริหารงานทุกคน (Pervasive of
Planning) การวางแผนงานของผูบริหารทุกระดับท่ีจะตองทําแลวแตขอบเขตของอํานาจหนาท่ีท่ี
แตกตางกัน  ท้ังนี้เพราะการบริหารในระดับท่ีตางกันตางก็มีความรับผิดชอบควบคุมใหงานท่ีตน
กระทําอยูใหประสบความสําเร็จในการวางแผนจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง

4. ประสิทธิภาพของแผนงาน (Efficiency of  Plans) ในการวางแผนนั้น
ผูวางแผนจะตองคํานึงถึงประสิทธิภาพของการวางแผน  ซึ่งสามารถพิจารณาจากการบรรลุ
วัตถุประสงคดวยการลงทุนซึ่งประหยัดและคุมคา  เชน  การใชเวลา  เงิน  เครื่องมือ  แรงงานและ

7
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การบริหารท่ีดีสรางความพึงพอใจใหแกสมาชิกในองคการหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการ  นี้นับวามี
สวนสําคัญในการปูพ้ืนฐานของความคิดในดานการวางแผนใหองคการประสบความเจริญกาวหนา

3. ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา
1. การขาดขอมูลท่ีเชื่อถือไดในการวางแผนจําเปนตองอาศัยขอมูลตาง ๆ

เพ่ือนํามาพิจารณากําหนดจุดมุงหมายและกิจการตาง ๆ ท่ีจะดําเนินงาน  แตถาขณะท่ีมีการวางแผน
นั้น กลุมทํางานไดขอมูลท่ีมาจากแหลงท่ีเชื่อถือไมได  จะทําใหการวางแผนงานนั้น  เกิดการผิดพลาด
ฉะนั้น ขอมูลนับวาเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดแผนงานเปนอยางยิ่ง

2. การวางแผนเปนกระบวนการมองไปขางหนา ถาผูบริหารมีแนวโนมท่ี
จะทํางานในเชิงรับมากกวาเชิงรุก เขาจะไมสามารถทําการวางแผนท่ีดีไดเลย ฉะนั้น ผูวางแผนจะตอง
เปนบุคคลท่ีมีความคิดริเริ่มและเปนคนท่ีมีความกระตือรือรนจะไดสามารถมองหามาตรการประเมิน
และติดตาม แผนท่ีวางไวอยางเหมาะสมและเขาใจการดําเนินงานตามแผนอยางถูกตอง

3. การวางแผนเปนกระบวนการท่ีตองใชเวลาและสิ้นเปลืองคาใชจาย การ
วางแผนอาจจะทําใหการปฏิบัติการบางกรณีลาชาไปได แตก็เปนความจริงวา ถาเราไมใชเวลาในการ
วางแผนอยางพอเพียงแลว แผนท่ีกําหนดข้ึนอาจจะเปนแผนท่ีใชไมได จึงกลาวไดวา การวางแผน
เก่ียวของกับการใชเวลาและคาใชจายในการ
รวบรวมการวิเคราะห  สารสนเทศและการประเมินทางเลือกตาง ๆ ดังนั้น  ถาการเสียเวลาสิ้นเปลือง
แลว  ผลของแผนท่ีจะออกมาดีนั้น  ยอมเปนไปไมได

4. การดําเนินการภายในองคการท่ีเขมงวดเกินไปในเรื่องตาง ๆ จะเปน
อุปสรรคในการนําความคิดริเริ่มและแนวความคิดใหม ๆ เขามาสูองคการ ฉะนั้นผูวางแผนจําเปนตอง
มีการยืดหยุนการดําเนินการในบางกรณีบาง ซึ่งจะนําผลดีมาสูองคการ

5. การตอตานการเปลี่ยนแปลงเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีเปนขอจํากัดในการ
วางแผน บางครั้งเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคการธุรกิจตาง ๆ ท่ัวโลกเปนผลกระทบตอ
เนื่องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ฉะนั้นผูวางแผนไมสามารถยอมรับ
เรื่องราวตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได อาจจะนําไปสูการตอตานจากกลุมคนงานและทัศนคติเชนนี้จะสงผล
ตอ กระบวนการวางแผนท่ีเกิดข้ึนขาดประสิทธิภาพ

6. ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีขอจํากัดมาจากปจจัยภานอกท่ีไม
สามารถควบคุมไดเพราะปจจัยภายนอกบางอยางยากแกการทํานายและคาดการณ เชนการเกิด
สงคราม การควบคุมของรัฐบาล หรือภัยธรรมชาติตาง ๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้ผูวางแผนไมสามารถควบคุมไดก็
อาจทําใหการดําเนินงานตามแผนประสบปญหายุงยากได

3.2.3 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส
SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค)

การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและภายในองคกร เพ่ือชวยในการ
กําหนดจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือภัย
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คุกคาม (Threat) เพ่ือนําผลการวิเคราะหไปกําหนดกลยุทธการทํางาน นําไปสูการกําหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา

1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร โดยใช SWOT Analysis
โดยพิจารณาจากสภาพแวดลอมองคกรท้ังปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน ดังนี้
1.1 ปจจัยภายนอกองคกร ไดแก

- กฎหมาย
- การเมือง
- เศรษฐกิจ
- สังคม วัฒนธรรมประเพณี
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.2 ปจจัยภายในองคกร ไดแก
- โครงสรางขององคกร
- นโยบายผูบริหาร
- การบริหารจัดการ
- ทรัพยากรบุคลากร
- การบริการสาธารณะ

2. การวิเคราะหปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอองคกร

โอกาส(O) อุปสรรค(T)

O1 พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให
อปท.ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน

T1 การถายโอนภารกิจการบริการสาธารณะจาก
หนวยงานตางๆ ยังขาดเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบท่ีมี
ความรูเฉพาะดาน

O2 พรบ.สภาตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล
กําหนดให นายก อบต.มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ สี่
ป เปนการเปดโอกาสใหบคุคลท่ีมคีวามรูความสามารถเขา
มาบริหารงานและพัฒนาทองถ่ิน

T2 การบริหารงานโดยนักการเมืองท่ีมาจากการ
เลือกตั้งทําใหนโยบายไมมีความตอเน่ือง

O3 เปนองคกรทีมีหนาท่ีใหบริการสาธารณะแกประชาชน
อยางใกลชิด มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเพ่ือการ
บริหารจดัการและพัฒนาทองถ่ินเพ่ิมข้ึน

T3 มีระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของคอนขาง มาก
ทําใหการดําเนินงานไมคลองตัวตอบสนอง ความ
ตองการของประชาชนไดไมเต็มท่ี

O4 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี เชน แหลงนํ้าท่ีสมบูรณมี
ความหลากหลายเพียงพอตอความตองการบรโิภค-อุปโภค
ของประชาชน และเหมาะแกการปลูกพืชไดทุกชนิด

T4 ขาดการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือระบบ
IT ในการใหบริการประ
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2. การวิเคราะหปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอองคกร (ตอ)

โอกาส(O) อุปสรรค(T)
O5 มีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกเชื่อมตอไปยัง
แหลงทองเที่ยวหลายแหง เหมาะแกการสงเสริม
การคาชุมชนและพัฒนาเปนประตูสูแหลงทองเที่ยว

T5 การเลือกตั้งมีการซื้อสิทธิขายเสียง ระบบ
เครือญาติ  ทําใหไดตัวแทนที่เขามาบริหารทีไ่ม
มีความรูความสามารถ

O6 มีสถานศึกษาอยูในพื้นทีต่ั้งแตระดับกอนวัยเรียน
ถึงระดับอาชีวะศึกษาซึ่งมีความพรอมและมีศักยภาพ
ในการจัดการศึกษา

T6 การมีสวนรวมในการคิดการตัดสินใจและ
การตรวจสอบการบริหารงานของภาค
ประชาชนยังมีนอย

O7 มีกลุม องคกรประชาชน ชมรมตางๆ ที่รวมตัวกัน
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย

T7 การแพรระบาดของยาเสพติดในวัยรุน

O8 มีวัดหลายแหงเปนศูนยรวมจิตใจ ประชาชนมี
ความสามัคคีรวมกันสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม

T๘ เปนองคการบริหารสวนตาํบลระดบักลาง
งบประมาณรายไดมีจาํนวนนอย แตความ
ตองการของประชาชนมีมากทําใหไมสามารถ
ตอบสนองความตองการไดครอบคลุม

3. การวิเคราะหปจจัยภายในท่ีมีผลตอองคกร

จุดแข็ง(S) จุดออน(W)
S1 เปนองคกรนิติบุคคลท่ีมีโครงสรางท่ีชัดเจน
ครอบคลุมอํานาจหนาท่ีตามภารกิจ และมี
ระเบียบขอกฎหมายในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน

W1 การมีความเปนอิสระในการบริหาร
งบประมาณทําใหเสี่ยงตอการเกิดทุจริต
คอรัปชั่น

S2 เจาหนาท่ีผานการฝกอบรมความรูเรื่อง
ระเบียบปฏิบัติหนาท่ีและปฏิบัติงานตามระเบียบ
กฎหมายอยางเครงครัด

W2 โครงการตามแผนพัฒนาท่ีมาจากความ
ตองการของประชาชนมีจํานวนมาก แตไม
สามารถปฏิบัติไดครบถวนขาดประสิทธิภาพ

S3 เปนหนวยงานท่ีอยูใกลชิดกับประชาชนมาก
ท่ีสุดจึงสามารถเขาถึงความตองการของ
ประชาชนและสามารถแกไขปญหาไดเร็ว

W 3 บริการหารงานบุคคลเปนอํานาจหนาท่ี
ของผูบริหาร ทําใหไดคนไมตรงกับความ
ตองการและความจําเปนขององคกร เปนระบบ
อุปถัมภ ระบบตางตอบแทน

S4 สภาองคการบริหารสวนตําบลสามารถ
บัญญัติขอบัญญัติงบประมาณรายจายและ
ขอบัญญัติทองถ่ินเพ่ือการพัฒนาไดภายใตกรอบ
กฎหมาย

W 4 การดําเนินงานตามนโยบายหลักของ
องคกรและนโยบายตางๆ ของรัฐบาลมีจํานวน
มากทําใหความรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน แต
งบประมาณมีจํานวนจํากัด
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3. การวิเคราะหปจจัยภายในท่ีมีผลตอองคกร (ตอ)

จุดแข็ง(S) จุดออน(W)
S5 มีการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
และมีเครื่องคอมพิวเตอรและครุภัณฑสํานักงาน
พรอมใชงานทําใหเกิดความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน

W5 ผูบริหารสามารถกําหนดนโยบายท่ีมีความ
ยืดหยุนตามสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลามีเสี่ยงตอการตัดสินใจผิดพลาด

S6 ระบบการทํางานในองคกรมีการเรียกประชุม
พนักงานเพ่ือแจงใหทราบเรื่องตางๆ และติดตาม
ผลการทํางานของแตละสวนเพ่ือปรึกษาหารือ
รวมกันประจําทุกเดือน
S7 มีการทํางานโครงการหลักประกันสุขภาพ
ตําบลรวมกันกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลทะเมนชัย

4. ผลการวิเคราะห SWOT จึงกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย ดังนี้

๑) วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดกําหนดวิสัยทัศน (vision) เพ่ือ

เปนสภาพการณในอุดมคติ ซึ่งเปนจุดหมาย และปรารถนาคาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนเพ่ือบรรลุผลใน
อนาคตขางหนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก มี
ประชากรท่ีอาศัยอยูแตละหมูบานไมเทากัน ซึ่งสวนใหญแยกออกจากบานหนองมวง หมูท่ี ๔ ซึ่ง
เปนบานดั้งเดิม ประชากรสวนใหญพักอาศัยอยูอยางสงบสุข ประกอบอาชีพเกษตรเปนหลัก และ
ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว เปนอาชีพเสริมรายได จึงไดกําหนดวิสัยทัศน ดังนี้

ทะเมนชัยเมืองนาอยู
เชิดชูคุณธรรม
กาวล้ําการศึกษา
พัฒนาทองถิ่น
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๒) พันธกิจ (MISSION)

๓). จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
๑. พัฒนาเมืองนาอยู  สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอท่ัวถึงและได

มาตรฐาน
2. สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยการกอสรางพัฒนาและ

ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน
3. ประชาชนมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงพาตนเองได
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน
5. ประชาชนไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางท่ัวถึง
6. ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
7. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน

1. สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยกอสรางพัฒนาและปรับปรุง
โครงสรางพ้ืนฐาน  เชน เสนทางคมนาคม ทางระบายน้ํา ไฟฟา น้ําประปา ระบบ
โทรคมนาคม

2. การบริหารจัดการแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และแหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตร

3. การสงเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยการสงเสริมอาชีพ การพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร และพัฒนาดานการเกษตร สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

4. สงเสริมคุณภาพชีวิตโดยการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
การพัฒนาและแกไขปญหาทางสังคม การกีฬาการสงเสริมการศึกษา การเรียนรู ขอมูล
ขาวสาร   และพัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีใหมี
ความเขมแข็ง โดยภาคประชาชนเปนผูดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

5. สงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน
6. การสรางระบบบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมใน

การดําเนินงานของ อบต. เพ่ือใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได
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๔) ยุทธศาสตรการพัฒนา / แนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย

เพ่ือนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยมียุทธศาสตร
หลักท่ีดําเนินการใหประสบความสําเร็จรวม 5 ยุทธศาสตร และมีแนวทางการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย  จํานวน 24 แนวทางการพัฒนา ซึ่งเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดใหบรรลุเปาประสงค  ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
พันธกิจ

“สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยกอสรางพัฒนาและปรับปรุง
โครงสรางพ้ืนฐาน  เชน เสนทางคมนาคม ทางระบายน้ํา ไฟฟา น้ําประปา

ระบบโทรคมนาคม”

เปาประสงค
1. เพ่ือกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพ้ืนฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบล

ทะเมนชัย ใหมีความสะดวก มาตรฐาน และปลอดภัย
2. เพ่ือปรับปรุงฟนฟู พัฒนา และบํารุงรักษาแหลงน้ําใหสามารถแกไข/บรรเทา

ปญหาท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการแหลงน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพ่ือจัดหาแหลงน้ําประปาท่ีสะอาดใหกับชุมชนและระบบจายน้ําท่ัวถึงเพียงพอ

แนวทางการพัฒนา
1. การกอสรางและปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําให

เปนไปดวยความสะดวก
๒. ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
3. พัฒนาแหลงเก็บน้ํา
4. กอสรางและขยายเขตการบริการประปา
5. ดานพลังงานแสงอาทิตย

ตัวช้ีวัด
1. จํานวนการกอสรางและปรับปรุงถนนทางระบายน้ํา
2. จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหครบทุกครัวเรือน
3. จํานวนปริมาณการขยายเขตประปาใหครบทุกครัวเรือน
4. จํานวนการไดรับการบริการสาธารณะอ่ืนๆ เชน โคมไฟฟาแสงจันทรท่ี

ติดตั้ง และจํานวนประชาชนท่ีสัญจรไปมาไดรับความสะดวก และปลอดภัย
5. จํานวนสวนสาธารณะ ภมิูทัศนท่ีสวยงามและ จํานวนประชาชนท่ีมาได

ประโยชน
6. จํานวนแหลงเก็บน้ําสาธารณะไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
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7. จํานวนผลงานดานพลังงานทดแทน
8. จํานวนแหลงน้ําเพ่ิมข้ึน

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
พันธกิจ

“การสงเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยการสงเสริมอาชีพ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
และพัฒนาดานการเกษตร สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ”

เปาประสงค
เพ่ือสนับสนุนเสริมเสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล

ครอบครัว และชุมชนทองถ่ิน โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาทาง
การเกษตร  ใหมีความ  สามารถและทักษะในการพัฒนาฝมือในการผลิตเพ่ิมมูลคาของสินคาและ
สามารถขยายการตลาดไปสูตลาดกลาง ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย และการ
แปรรูปสินคาเกษตรและยุทธศาสตรการสราง    ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและแกไข
ปญหาความยากจนของจังหวัดบุรีรัมย

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีและ

แปรรูปทางเกษตร
2. เสริมสรางและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
3. สงเสริมการกระจายรายไดแกประชาชน
4. สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว

ตัวช้ีวัด
1. จํานวนประชาชนเขารวมการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการสรางรายได
3. จํานวนประชาชนท่ีมาจัดตั้งกลุม
4. รอยละครัวเรือนและกลุมอาชีพท่ีมีทักษะในการประกอบอาชีพ
5. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของของรายไดจากการทองเท่ียว
6. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของทุนการวัฒนธรรมทองถ่ินมาสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พันธกิจ

“สงเสริมคุณภาพชีวิตโดยการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
การพัฒนาและแกไขปญหาทางสังคม และการกีฬาการสงเสริมการศึกษา การเรียนรู

ขอมูลขาวสาร  และพัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี
ใหมีความเขมแข็ง โดยภาคประชาชนเปนผูดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต”
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เปาประสงค
เพ่ือเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนทางดานจิตใจ ดานการศึกษา ดานสุขภาพ

อนามัย ดานสวัสดิการและสังคม ดานกีฬา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีภูมิคุมกันทางสังคมท่ี
เขมแข็งพ่ึงพาตนเองได ซึ่งเปนไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10
(พ.ศ.2550-2555)

แนวทางการพัฒนา
1. อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน
2. สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน

ประชาชน และผูสูงอายุ
3. สงเสริมและบูรณาการ การศึกษา
4. สงเสริมกีฬาและนันทนาการ
5. สงเสริมสุขภาพและอนามัย
6. สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
7. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและบรรเทาสาธารณภัย
8. การพัฒนาการบริการสาธารณะ

ตัวช้ีวัด
1. รอยละของประชาชนรวมกิจกรรม
2. รอยละของชุมชนท่ีไดรับการ สงเสริม/สนับสนุนการปรับแผนชุมชนดวย

กระบวนการมีสวนรวมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. จํานวนประชาชนไดรับการศึกษาและมีการศึกษาเพ่ิมข้ึน
4. รอยละประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี
5. จํานวนผูขอรับบริการดานสุขภาพ
6. รอยละของการแกไขปญหาทางสังคม
7. รอยละของประชาชนท่ีไดรับประโยชน
8. รอยละผูดอยโอกาสไดรับสวัสดิการสังคม

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
พันธกิจ

“ สงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน ”

เปาประสงค
1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
2. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดี มีคุณภาพ
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4. กําจัดขยะมูลฝอยไมไดเกิดมลพิษ
แนวทางการพัฒนา

1. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

2. แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย

ตัวช้ีวัด
1. ระดับความสําเร็จของการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยาง

ตอเนื่อง
2. ระดับความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมาย ขอบัญญัติตางๆ
3. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ
4. รอยละของการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
พันธกิจ
“ การสรางระบบบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมใน

การดําเนินงานของ อบต. เพ่ือใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได ”

เปาประสงค
เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของ

ภาครัฐและใหบรรลุแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดบุรีรัมย  ตามยุทธศาสตรบานเมืองนาอยูของ
จังหวัดใหเปนตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกสวนในการพัฒนาทาง

การเมืองและสังคม
2. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการ

พัฒนา
3. สงเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม (PSO)
5. การพัฒนาสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับกิจกรรมของ อบต.

ตัวช้ีวัด
1. จํานวนผูมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองและสังคม
2. จํานวนบุคลากรและอุปกรณมีศักยภาพในการบริการประชาชนเพ่ิมข้ึน
3. สงเสริมการจัดบริการประชาชนสูมาตรฐานสากล (PSO)
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แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร
4. ความพึงพอใจของประชาชนผูใหบริการ
5. จํานวนขอบัญญัติท่ีบัญญัติควบคุมการจัดระเบียบสังคม
6. จํานวนผูมีผลกระทบปญหาสังคมลดลง
7. จํานวนประชาชนท่ีเขารวมการรับฟงประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน

ตําบล
8. จํานวนประชาชนท่ีเขาใจในการจัดเก็บรายไดและการชําระภาษี
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3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมยกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
พ.ศ. 2561 – 2565

แบบ ยท. 01

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด
บุรีรัมย

1
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2
การพัฒนาการทองเที่ยว

3
การพัฒนาเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมครบวงจร

4
การเสริมสรางความมั่นคง
และความสงบเรยีบรอย

5
การพัฒนาขีดสมรรถนะ

องคกร

1
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

2
พัฒนาดานสังคมและ

คุณภาพชีวิต

3
พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

4
การพัฒนาดานรักษาความมั่นคงและ

ความสงบ

5
พัฒนาการดานการบริหารจัดการ

เปาประสงค
1. ศูนยกลางการทองเท่ียวอารย
ธรรมขอม
2. ผูนําดานสินคาเกษตร
ปลอดภัย

เปาประสงค
1. คนมีคณุภาพชีวิตท่ีดี
2. ชุมชนเขมแข็งตามวิถีพอเพียง
3. สังคมรมเย็นภายใตการบริหาร
จัดการท่ีมีธรรมาภิบาล (PMQA)
รักษาอัตลักษณ (วัฒนธรรม)

เปาประสงค
1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอยาง
ย่ังยืน
2. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เปนจังหวดัที่มแีหลงทองเที่ยวเชงินิเวศโดด
เดนของประเทศ
4. เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ในทกุ
พ้ืนที่
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่ดี มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร
จังหวัดบุรีรัมย เปาประสงค

1. สังคมปลอดยาเสพติด
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน
3. การจัดการแผนความมัน่คง ภายใตความเขมแข็งผสม
กลมกลืนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4. การสรางความสมานฉนัทและความสามัคคีของประชาชน
ในจังหวัด
5. การบูรณาการจัดระเบียบสังคม
6. การปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตทุางถนน
7. การปองกนัและเฝาระวังภัยสุขภาพ
8. การบริหารจดัการทีม่ีคุณภาพ ภายใตการบริหารกจิการ
บานเมอืงที่ดี

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

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมและบูรณาการ การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมแบบองครวม
2. สรางคานิยม จิตสํานกึและพัฒนาศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชน และ
ประชาชน
3. สนับสนุนและสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแก
กลุมผูดอยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาสถาบันครอบครัว
4. สรางความมั่นคงในอาชีพและรายได
5. พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน (AC)
6. สงเสริมเยาวชนและประชาชนใหเปนเลิศดาน
การกีฬาสูการพัฒนาอาชีพ
7. สงเสริมและแกไขปญหาดานสาธารณสุขเพื่อให
ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมพีลานามยัที่สมบูรณ
8. สงเสริมและบูรณาการในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการคา การลงทุนและการ
ทองเที่ยว
2. อนุรักษ ฟนศิลปะวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
3. ยกระดับโครงสรางพื้นฐานและการ
เชื่อมโยงดานการทองเที่ยว
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่การ
บริการและรองรับการทองเที่ยว
5. การสรางความพรอมของชุมชนในการ
เขาสูประชาคมอาเซียน (AC)
6. สงเสริมและพัฒนาผลิตสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) และ
ผลิตภัณฑชุมชน

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและสงเสรมิการทําเกษตรอนิทรียและ
อินทรียชีวภาพในการเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรกรรม
2. เพ่ิมพูนทกัษะการพัฒนาอาชีพดาน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือน
และชุมชน
3. สรางมูลคาเพ่ิมใหแกสนิคาเกษตรกรรม
4. สงเสริมการปลกูพืชเศรษฐกิจและพืชพลงังาน
5. ยกระดับสินคาเกษตรกรรมเพ่ือการแขงขันใน
ประชาคมอาเซียน (AC)
6. พัฒนาระบบน้ําและแหลงน้ําเพ่ือการ
เกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค
7. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการผลิตและแปร
รูปสินคาเกษตรครบวงจร
8. ขยายผลแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

แนวทางการพัฒนา
1. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. เสริมสรางความมัน่คงและพัฒนาความรวมมือ
กับประเทศเพ่ือนบานตามแนวชายแดน
3. การสงเสริมสํานึกในอุดมการณรักชาติและ
หนาที่ของพลเมืองไทย เพ่ือความสมานฉนัทของ
คนในชาติ
4. ปองกันและแกปญหายาเสพติดการทจุรติและ
คอรัปชั่น
5. จัดทําแผนพัฒนาทองถิน่รวมกับชมุชน/
หมูบานและหนวยงานอื่น
6. พัฒนาระบบคมนาคมขนสงสาธารณูปโภค
และโครงสรางระบบผังเมอืง เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของประชาชนใหไดมาตรฐาน ทั่วถงึและ
เปนธรรม

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาขีดความสมรรถนะของ
บุคลากรใหมีความพรอมในการ
ปฏิบัติหนาที่สงเสริมการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. สรางความรับผิดชอบและมี
จิตสํานึกตอสังคม
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการ
บริหารงานแบบบูรณาการ
4. สงเสริมใหองคกรและบุคลากร
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ



ห น า | 65

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ

อบต.ทะเมนชัย

1
การพัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน

เปาหมายยุทธศาสตร
เพื่อกอสรางและซอมบํารุง

โครงสรางพื้นฐานในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัยใหมี
ความสะดวกและมาตรฐานเพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตรดานอื่นๆให
ประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งดานคมนาคมขนสง ดาน
ความสงบเรียบรอย และความ
สงบสุขของประชาชน และดาน
เศรษฐกิจ

2
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

เปาหมายยุทธศาสตร
เพื่อสนับสนุนเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับ
บุคคล  ครอบค รัว  และชุ มชนท อ งถิ่ น
โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย
และการแปรรูปสินคาทางการเกษตร  ใหมี
ความ  สามารถและทักษะในการพัฒนาฝมือ
ในการผลิตเพิ่มมูลคาของสินคาและสามารถ
ขยายการตลาดไปสูตลาดกลาง ซ่ึงเปนไป
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย
และการแปรรูปสินคาเกษตรและยุทธศาสตร
การสราง    ความสามารถในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจนของ
จังหวัดบุรีรัมย

3
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เปาหมายยุทธศาสตร
เพื่อเสริมสรางทักษะของคน

ภายในชุมชนทางดานจิตใจ ดาน
การศึกษา ดานสุขภาพอนามัย
ดานสวัสดิการและสังคม ดาน
กีฬา ใหมี คุณภาพและพึ่ งพา
ตนเองได ซ่ึงเปนไปตามแนวทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-
2555)

4
การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

เปาหมายยุทธศาสตร
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ

สิ่ งแวดลอม อันพึงปรารถนา
รวมกันไมใหมีปญหาภายในชุมชน
ซ่ึงเปนไปตามแนวทางยุทธศาสตร
พัฒนาจังหวัด

แนวทางการพัฒนา

1
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2
การพัฒนาการทองเที่ยว

3
การพัฒนาเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมครบวงจร

4
การเสริมสรางความมั่นคง
และความสงบเรยีบรอย

5
การพัฒนาขีดสมรรถนะ

องคกร

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด
บุรีรัมย

แนวทางการพัฒนา
1. การกอสรางและปรับปรุง บาํรุง
ถนน สะพาน ทางเทาและระบบ
ระบายน้าํใหเปนไปดวยความ
สะดวก
๒. ดานการขยายเขตจําหนาย
ไฟฟาแรงต่ําและขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
๓. กอสรางและขยายเขตการ
บริการประปา
4. การใหบริการดานโทรคมนาคม
5. พัฒนาแหลงเก็บน้ํา
6. ดานพลังงานแสงอาทิตย

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีและแปรรูปทาง
เกษตร
2. ดานสงเสริมการกระจายรายไดแกประชาชน
3. เสริมสรางและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือน
และกลุมอาชพี
4. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
5. ขยายแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

แนวทางการพัฒนา
1. อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
2. สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนา
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก
เยาวชน ประชาชน และผูสูงอายุ
3. สงเสริมและบูรณาการ การศึกษา
4. สงเสริมกีฬาและนันทนาการ
5. สงเสริมสุขภาพและอนามยั
6. สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
7. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและ
บรรเทาสาธารณภยั
8. การพัฒนาการบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนา
1. สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2. แนวทางการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและรณรงคการ
กําจัดขยะมูลฝอย

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
และองคกรทุกสวนในการพัฒนาทาง
การเมืองและสังคม
2. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถใน
การพัฒนา
3. สงเสริมระบบการบริการประชาชนตาม
มาตรฐานสากล
4. การพัฒนาและจัดระเบยีบของชุมชน
และสังคม (PSO)
5. การพัฒนาสงเสริมความรูความเขาใจ
เกี่ยวกบักิจกรรมของ อบต.

แบบ ยท. 01

5
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี

เปาหมายยุทธศาสตร
เพื่อสนับสนุนประชาชนทกุภาค

สวนในการพัฒนาและตรวจสอบการ
ทํางานของภาครัฐและใหบรรลุแนว
ทางการดําเนินงานของจังหวัด
บุรีรัมย ตามยุทธศาสตรบานเมือง
นาอยูของจังหวัดใหเปนตาม
หลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
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ยุทธศาสตรที่ 1

โครงการ
1. กอสรางถนนลาดยาง
2. กอสรางถนน คสล. พรอม
วางทอระบายน้ํา
3. กอสรางถนนหินคลุก
4. ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยาง/คสล./หินคลุก/
ถนนดิน
5. กอสรางรองระบายน้ํา
ภายในหมูบาน

โครงการ
1. ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
ภายในหมูบาน
2. อุดหนุนไฟฟาสวน
ภูมิภาคฯ/ขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะแรงต่ํา

โครงการ
1. โครงการขยายเขต
ประปาหมูบาน
2. โครงการซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน
3. ซอมแซมถังเก็บน้ํา

โครงการ
1. ปรับปรุงอินเตอรเน็ต
ตําบล
2. ขอรับสนับสนุนระบบ
โทรศัพทแบบคูสาย

โครงการ
1. ขุดลอกแหลงน้ํา
สาธารณะ
2. ขุดลอกคลองสาธารณะ
3. พัฒนาแหลงน้ําเพื่อใช
ทําประปาผวิดินทุกหมูบาน

โครงการ
1. จัดซ้ือ/ติดตั้งแผงโซลา
เซลล

ยุทธศาสตรที่ 2

แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 6

แบบ ยท.01

โครงการ
1. โครงการพัฒนาเยาวชน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการจัดต้ังศูนยการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่ 5

โครงการ
1. จัดตั้งแหลงการเรียนรูหรือ
ศูนยถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร
2. จัดหาเมล็ดพันธุพืช
3. จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
เกษตรอินทรีย
4.สงเสริมและพัฒนาการผลติ
การแปรรูป  การตลาดสินคา
เกษตรอินทรีย

แนวทางการพัฒนาที่ 1

โครงการ
1. จัดตั้งกองทุนหมุนเวยีน
2. จัดตั้งกลุมออมทรัพย
3. จัดตั้งศูนยจําหนาย
ผลิตภัณฑจากกลุมพัฒนา
อาชีพของชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 2

โครงการ
1. อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุง
จังหวัดบุรีรัมย

แนวทางการพัฒนาที่ 4

โครงการ
1. ฝกอบรมสงเสริมการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ฝกอบรมกลุมอาชีพตางๆ
3. ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น
4. สงเสริมการตลาด สราง
มูลคาเพิ่มใหแกสินคา

แนวทางการพัฒนาที่ 3
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แบบ ยท.01

โครงการ
1. การฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ อปพร.
2. การใหบริการชวงเทศกาล
3. จัดโครงการ/กิจกรรม/
รณรงคเกี่ยวกับปญหายาเสพติด
4. จัดฝกอบรมแกบุคลากรของ
อบต.ใหความรูในเร่ืองการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณะภยั
เบื้องตนทั้งกอนขณะและหลัง
เกิดภัย

ยุทธศาสตรที่ 3

แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 6

แนวทางการพัฒนาที่ 8

โครงการ
1. รณรงคสรางจิตสํานึกใน
ดานจริยธรรมและคุณธรรม
2. สงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นไทย
3. รวมจัดกจิกรรมวันสาํคัญ
ทางศาสนา

โครงการ
1. โครงการปนรักใกลชิดศาสนา
2. โครงการปฏิบัติธรรม
ครอบครัวอบอุน
3. โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

โครงการ
1. สงเสริมสนับสนุนการจัด
แขงขันกีฬาตานยาเสพติด
2. จัดหาลานกีฬาเพื่อให
ประชาชนออกกําลังกาย
3. จัดสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาตางๆ

โครงการ
1. สงเสริมการศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ
2. จัดใหหองสมุดชุมชนเสริม/
ทักษะการอาน
3. จัดหาสือ่การเรียนการสอน

โครงการ
1. สงเสริมและสนับสนุนศูนย
สาธารณสุขมูลฐาน
2. รณรงคปองกันโรค
ไขเลือดออกโรคพิษสุนขับาและ
โรคอุบัติใหม
3. สงเสริมการออกกาํลังกาย
เพื่อสุขภาพ
4. สงเสริมเคร่ืองมือเวชภัณฑ
ทางการแพทยบริการประชาชน
5. สงเสริมการแพทยแผนไทย
6. การเฝาระวังความปลอดภัย
ดานสุขลักษณะ
7. จัดซื้ออุปกรณในการออกกําลังกาย

โครงการ
1. สงเคราะหผูดอยโอกาสทาง
สังคม (ผูพิการ ผูสูงอาย ุผูติดเชื้อ
เอดส)
2. สงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนา
ครอบครัว
3. สงเสริมและสนับสนุนเด็ก
และเยาวชนผูดอยโอกาส
4. จัดหาอุปกรณสําหรับผูพิการ
5. สงเสริมกิจกรรมอาสาสมัคร
ดูแลผูสูงอายุที่บาน

โครงการ
1. ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน
สํานักงานและชุมชน
2. ปรุงปรับ/พัฒนา
สภาพแวดลอม/ภูมิทัศนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
3. กอสรางสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผูพิการและ
ผูสูงอายุ

แนวทางการพัฒนาที่ 7
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แบบ ยท. 01

ยุทธศาสตรที่ 5

แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 5

โครงการ
1. คาใชจายในการเลือกตั้ง
2. เพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงาน
ของสมาชิก พนกังานลูกจางและ
ผูนําชุมชน
3. จัดหาอุปกรณเคร่ืองมือ
เสริมสรางศักยภาพในการบริหาร
จัดการ
4. ปรับปรุงอัตราบุคลากรให
สามารถบริการจัดการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน

โครงการ
1. เสริมสรางและปรับปรุงการ
บริหารงานเพื่อการบริการ
ประชาชนสูสากลตาม
มาตรฐานสากล
2. ปรับปรุงและกอสราง
อาคารรองรับการบริการ
ประชาชน
3. โครงการใหบริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่

โครงการ
1. ตราขอบัญญัติเพื่อควบคุมจัด
ระเบียบประชาชน
2. รณรงคสรางจิตสํานึกในการ
พัฒนาสังคม
3. ฝกอบรมอาสาสมัครชวยเหลือ
ตรวจสอบดูแลชุมชนและสงัคม

โครงการ
1. อบต. สัญจร
2. ประชาสัมพันธติดตอราชการ
3. จัดทําวารสารเพื่อเผยแพร
กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน
4. โครงการจัดทําแผนทีภ่าษีฯ
และปรับปรุงผังเมืองรวม
ตําบลทะเมนชัย
5. โครงการศูนยรวมขอมูล
จัดซ้ือ/จัดจาง

โครงการ
1. สงเสริมใหประชาชนและ
องคกรเขามามีบทบาทและ
สวนรวมในการพัฒนาองคกร
2. จัดทําประชาคมให
ประชาชนแสดงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะ
3. การเผยแพรความรู
ประชาธิปไตยและกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
4. เสริมสรางพัฒนาเครือขาย
ประชาธิปไตย

ยุทธศาสตรที่ 4

โครงการ
1. รณรงคประชาสัมพันธเพื่อสรางสํานกึใหอนุรักษ
ทรัพยากรธรราชาติ และสิ่งแวดลอม
2. รณรงคปลูกตนไมหรือการดูแลรักษาตนไมเพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับ อบต.

โครงการ
1. โครงการคัดแยกขยะในชมุชน
2. ปรับปรุงบอทิ้งขยะ
3. รณรงคสรางจิตสํานึกในการกําจัดขยะมูลฝอย

แนวทางการพัฒนาที่ 1

แนวทางการพัฒนาที่ 2
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3.4 แผนท่ียุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

Strategy Map

แบบ ยท. 02

ทะเมนชัยเมืองนาอยู เชิดชูคุณธรรม  กาวล้ําการศึกษาวิสัยทัศน

พันธกิจ

เปาประสงค

5. สงเสริมการ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมโดยการมี
สวนรวมของชุมชน

6. การสรางระบบ
บริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี โดยให
ประชาชนมีสวนรวม
ในการดําเนินงาน ของ
อบต. เพื่อใหเกิดความ
โปรงใสตรวจสอบได

1. สงเสริมการ
พัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน โดยกอสราง
พัฒนาและปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐาน
เชน เสนทางคมนาคม
ทางระบายน้าํ ไฟฟา
น้ําประปา ระบบ
โทรคมนาคม

2. การบริหารจัดการ
แหลงน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภค และ
แหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร

3. การสงเสริม
พัฒนาการเศรษฐกิจ
โดยการสงเสริมอาชีพ
การพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร และพัฒนา
ดานการเกษตร
สงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

4. สงเสรมิคุณภาพชวีิตโดยการ
สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน การพัฒนาและแกไข
ปญหาทางสังคม การกีฬาการ
สงเสริมการศึกษา การเรียนรู ขอมูล
ขาวสาร และพัฒนาระบบกองทนุ
หลักประกันสขุภาพในระดับทองถิน่
หรือพ้ืนที่ใหมีความเขมแข็ง โดยภาค
ประชาชนเปนผูดําเนนิการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชวีิต

1. สงเสริมการ
พัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน โดยการ
กอสรางพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐาน

2. ประชาชนมี
รายไดเพียงพอ
สามารถพึ่งพา
ตนเองได

3. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูที่ดีขึ้น

4. พัฒนาเมืองนา
อยู  สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
เพียงพอทั่วถึงและ
ได

มาตรฐาน

5 ประชาชนไดรับ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยาง
ทั่วถึง

๖. ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
รักษาสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

7. ประชาชนมีสวน
รวมในการพัฒนา
ทองถิ่น
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(ตอ)
แบบ ยท. 02

แนวทางการ
พัฒนา

แนวทางการพัฒนา
1. การกอสรางและ
ปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน
ทางเทาและระบบระบายน้าํ
ใหเปนไปดวยความสะดวก
๒. ดานการขยายเขต
จําหนายไฟฟาแรงต่ําและ
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
๓. กอสรางและขยายเขต
การบริการประปา
4. การใหบริการดาน
โทรคมนาคม
5. พัฒนาแหลงเก็บน้ํา
6. ดานพลังงานแสงอาทิตย

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมศักยภาพและขีด
ความสามารถการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีและแปรรูปทาง
เกษตร
2. ดานสงเสริมการกระจาย
รายไดแกประชาชน
3. เสริมสรางและเพิ่มทักษะอาชีพ
ของครวัเรือนและกลุมอาชีพ
4. สงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยว
5. สงเสริมและพัฒนาผลิตสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)
และผลิตภัณฑในชุมชน
6. ขยายแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนา
1. อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น
2. สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนา
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของ
เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
ผูสูงอายุ
3. สงเสริมและบูรณาการ
การศึกษา
4. สงเสริมกีฬาและนันทนาการ
5. สงเสริมสุขภาพและอนามยั
6. สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
7. เสริมสรางความสงบเรียบรอย
และบรรเทาสาธารณภัย
8. การพัฒนาการบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนา
1. สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2. แนวทางการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการ
และรณรงคการกําจัด
ขยะมูลฝอย

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนและองคกรทุกสวนใน
การพัฒนาทางการเมอืงและสังคม
2. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและองคกรใหมีขีด
ความสามารถในการพัฒนา
3. สงเสริมระบบการบริการ
ประชาชนตามมาตรฐานสากล
4. การพัฒนาและจัดระเบยีบ
ของชุมชนและสังคม (PSO)
5. การพัฒนาสงเสริมความรู
ความเขาใจเกีย่วกบักิจกรรมของ
อบต.

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาดาน

สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดานการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี

1. 2. 3. 4.

มาตรฐาน

5 ๖. 7เปาประสงค



บทที่ ๔
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร

1. พันธกิจ
“สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยกอสรางพัฒนาและปรับปรุง

โครงสรางพ้ืนฐาน  เชน เสนทางคมนาคม ทางระบายน้ํา ไฟฟา
ระบบโทรคมนาคม น้ําประปา  การบริหารจัดการแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค

และแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร”

2. เปาประสงค
1. เพ่ือกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพ้ืนฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ใหมีความสะดวก มาตรฐาน และปลอดภัย
2. เพ่ือปรับปรุงฟนฟู พัฒนา และบํารุงรักษาแหลงน้ําใหสามารถแกไข/บรรเทา

ปญหาท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการแหลงน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพ่ือจัดหาแหลงน้ําประปาท่ีสะอาดใหกับชุมชนและระบบจายน้ําท่ัวถึงเพียงพอ

3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค
1. จํานวนการกอสรางและปรับปรุงถนน และทางระบายน้ํา
2. จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหครบทุกครัวเรือน
3. จํานวนปริมาณการขยายเขตประปาใหครบทุกครัวเรือน
4. จํานวนการไดรับการบริการสาธารณะอ่ืนๆ เชน โคมไฟฟาแสงจันทรท่ี ติดตั้ง

และจํานวนประชาชนท่ีสัญจรไปมาไดรับความสะดวก และปลอดภัย
5. จํานวนสวนสาธารณะ ภมิูทัศนท่ีสวยงามและ จํานวนประชาชนท่ีมาไดประโยชน
6. จํานวนแหลงเก็บน้ําสาธารณะ
7. จํานวนผลงานดานพลังงานทดแทน

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
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4. กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
1 การกอสรางและปรับปรุง บํารุงถนน
สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําให
เปนไปดวยความสะดวก

- จํานวนถนน คสล./ถนนลาดยาง/ถนนดิน/ถนน
ลูกรังท่ีไดรับการกอสราง
- จํานวนถนน คสล./ถนนลาดยาง/ถนนดิน /ถนน
ลูกรังท่ีไดรับการซอมแซม
- จํานวนการกอสรางทางระบายน้ํา

2 ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและ
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

- รอยละของประชาชนมีไฟฟาเพ่ิมข้ึน
- จํานวนการติดตั้งระบบไฟฟาสาธารณะและซอม
บํารุง
- จํานวนไฟฟาท่ีไดรับการพัฒนา

3 กอสรางและขยายเขตการบริการประปา - รอยละของประชาชนท่ีไดรับประโยชน
- จํานวนระบบประปาไดรับการซอมบํารุง
- จํานวนการจัดหาแหลงน้ําประปาท่ีสะอาดใน
ชุมชนและระบบการจายน้ําท่ัวถึงเพียงพอ

4 การใหบริการดานโทรคมนาคม - รอยละของประชาชนมีอินเตอรเน็ตใชเพ่ิมข้ึน
- รอยละผูเยี่ยมชมเว็บไซตเพ่ิมข้ึน
- จํานวนประชาชนเขาถึงผลการดําเนินงาน

5 พัฒนาแหลงเก็บน้ํา - จํานวนแหลงเก็บน้ําสาธารณะ
- รอยละเกษตรกรท่ีไดรับประโยชนจากแหลงน้ํา

6 ดานพลังงานแสงอาทิตย - จํานวนผลงานดานพลังงานทดแทน
- รอยละของการลดคาใชจายภายในบาน/หมูบาน

5. หนวยงานรับผิดชอบหลัก
- กองชาง

6. ความเช่ือมโยง
- ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย : ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.ทะเมนชัย : ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

แบบ ยท.03



ห น า | 73

แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ประเด็นยุทธศาสตร

1. พันธกิจ
“การสงเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยการสงเสริมอาชีพ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

และพัฒนาดานการเกษตร สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ”

2. เปาประสงค
เพ่ือสนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล

ครอบครัว และชุมชนทองถ่ินโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาทาง
การเกษตร  ใหมีความ สามารถและทักษะในการพัฒนาฝมือในการผลิตเพ่ิมมูลคาของสินคาและ
สามารถขยายการตลาดไปสูตลาดกลาง ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย และการ
แปรรูปสินคาเกษตรและยุทธศาสตรการสราง    ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและแกไข
ปญหาความยากจนของจังหวัดบุรีรัมย

3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค
1. จํานวนกลุมผูผลิตปุยอินทรียไวใชเอง/จําหนาย
2. รอยละเกษตรกรท่ีผานมาตรฐานเกษตรอินทรีย
3. จํานวนกลุมอาชีพของชุมชน
4. รอยละรายไดของการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน
5. จํานวนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

4. กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
1 สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีและแปรรูปทาง
เกษตร

- รอยละของสินคาเกษตรกรรมไดรับการ
พัฒนาและแปรรูปสินคา

2 ดานสงเสริมการกระจายรายไดแกประชาชน - รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการสรางรายได

3. เสริมสรางและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือน
และกลุมอาชีพ และพัฒนาการทองเท่ียว

- รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการ
ทองเท่ียว
- รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของทุนการวัฒนธรรม
ทองถ่ินมาสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
- รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของทุนทางวัฒนธรรม

แบบ ยท.03

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
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4. กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ (ตอ)

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
4. สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว 1. รอยละของรายไดจากการทองเท่ียว

เพ่ิมข้ึน
5. ขยายแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1. รอยละของคาใชจายในครัวเรือนลดลง

2. จํานวนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ิมข้ึน

5. หนวยงานรับผิดชอบหลัก
- สํานักปลัด / สวัสดิการสังคม

6. ความเช่ือมโยง
- ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี : 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.ทะเมนชัย : ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แบบ ยท.03
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ประเด็นยุทธศาสตร

1. พันธกิจ
“สงเสริมคุณภาพชีวิตโดยการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

การพัฒนาและแกไขปญหาทางสังคม การกีฬาการสงเสริมการศึกษา การเรียนรู ขอมูลขาวสาร
และพัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีใหมีความเขมแข็ง

โดยภาคประชาชนเปนผูดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต”

2. เปาประสงค
เพ่ือเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนทางดานจิตใจ ดานการศึกษา ดานสุขภาพ

อนามัย ดานสวัสดิการและสังคม ดานกีฬา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีภูมิคุมกันทางสังคมท่ี
เขมแข็งพ่ึงพาตนเองได ซึ่งเปนไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10
(พ.ศ.2550-2555)
3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค

1. ประชาชนเขารวมการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและปลอดภัย
3. จํานวนประชาชนท่ีมาจัดตั้งกลุม
4. รอยละครัวเรือนและกลุมอาชีพท่ีมีทักษะในการประกอบอาชีพ
5. เด็กและเยาวชนหางไกลยาเสพติด
6. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของทุนการวัฒนธรรมทองถ่ินมาสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
7. รอยละของประชากรมีสุขภาพดีข้ึน
8. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพยสิน
9. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของชุดรักษาความปลอดภัยของหมูบาน
10. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรรักษาความสงบเรียบรอย
11. ระดับความสําเร็จในการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
12. ระดับความสําเร็จในการลดอุบัติเหตุบนทองถนน

4. กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
1. อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน

1. จํานวนของผูที่ไดรับการถายทอดภูมิปญญา
ทองถ่ินเพิ่มข้ึน
2. รอยละของผูเขารวมงานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม ในทองถ่ินเพิ่มข้ึน

แบบ ยท.03

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
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แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

4. กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ (ตอ)

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
2. สรางคานิยม จิตสาํนึกและพัฒนาศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน ประชาชน
และผูสงูอายุ

- รอยละของประชาชนที่เขารวมกิจกรรมทาง
ศาสนา วัฒนธรรมตางๆ เพิ่มข้ึน
- รอยละของผูเสพสิ่งเสพติดลดลง
- รอยละของการทะเลาะววิาทลดลง

3. สงเสริมและบูรณาการ การศึกษา - รอยละของประชาชนมีการศึกษาเพิ่มข้ึน
- จํานวนแหลงเรียนรูเพิ่มข้ึน

4. สงเสริมกีฬาและนันทนาการ - จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
- จํานวนคร้ังที่จัดการแขงขัน
- จํานวนสนามกีฬา และสวนนันทนาการ

5. สงเสริมสุขภาพและอนามัย - ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพและ
การบริการดานสาธารณสุข
- จํานวนกิจกรรมที่จัดบริการสาธารณสุข
- จํานวนกองทุนดานสุขภาพ
- จํานวนสาธารณสุขมูลฐานที่ไดรับการสนับสนุน
- รอยละประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
- จํานวนเคร่ืองเมืองเวชภัณฑทางการแพทย
ทันสมัย
- จํานวนประชาชนมีอาชีพติดตวั
- จํานวนเคร่ืองออกกําลังกาย

6. สงเสริมดานสวัสดิการของชมุชน - จํานวนผูทีไ่ดรับเบี้ยสงเคราะห
- จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมสวัสดิการและ
กลุมเปาหมาย
- รอยละของเยาวชนไดรวมกิจกรรม
- รอยละผูพิการไดรับการดูแล
- จํานวนผูสงูอายุไดรับการดูแล
- รอยละผูดอยโอกาสไดรับการดูแล

7. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและบรรเทาสา
ธารณภัย

- รอยละความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรรักษา
ความสงบเรียนรอย
- จํานวนผูเขารับการอบรมเสริมสรางความรูใน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

8. การพัฒนาการบริการสาธารณะ - รอยละที่ เพิ่ม ข้ึนของบริการสาธารณะที่ได
มาตรฐาน
- จํานวนกิจกรรมที่จัดข้ึน

แบบ ยท.03
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แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

5. หนวยงานรับผิดชอบหลัก
- สํานักปลัด / สวนการศึกษา / สวนสวสัดิการสังคม

6. ความเช่ือมโยง
- ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี : 2 พัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรท่ี : 4 พัฒนาดานรักษาความม่ันคงและความสงบ
- ยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.ทะเมนชัย : ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

แบบ ยท.03
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แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ประเด็นยุทธศาสตร

1. พันธกิจ
" สงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน”

2. เปาประสงค
1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
2. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดี มีคุณภาพ
4. กําจัดขยะมูลฝอยไมไดเกิดมลพิษ

3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค
1. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย

4. กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
1 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและพัฒนา
แหลงน้ํา-ปาไม ฟนฟูปลูกปาตามแนว
พระราชดําริ

- จํานวนโครงการท่ีรณรงคปลูกจิตสํานึกใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
- รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม
- จํานวนเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหกับชุมชน
- ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2 การบําบัดและการจัดการขยะมูลฝอย - พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยตาม
หลักสุขาภิบาล
- กิจกรรมท่ีประชาชนในชุมชนมีสวนรวมใน
การจัดการขยะมูลฝอย

แบบ ยท.03

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
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แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

6. หนวยงานรับผิดชอบหลัก
- สํานักปลัด

7. ความเช่ือมโยง
- ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี : 3 พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.ทะเมนชัย : ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

แบบ ยท.03
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แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ประเด็นยุทธศาสตร

1. พันธกิจ
“ การสรางระบบบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมใน

การดําเนินงานของ อบต. เพ่ือใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได ”
2. เปาประสงค

เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของ
ภาครัฐและใหบรรลุแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดบุรีรัมย  ตามยุทธศาสตรบานเมืองนาอยูของ
จังหวัดใหเปนตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค
1. จํานวนผูมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองและสังคม
2. จํานวนบุคลากรและอุปกรณมีศักยภาพในการบริการประชาชนเพ่ิมข้ึน
3. สงเสริมการจัดบริการประชาชนสูมาตรฐานสากล (PSO)
4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร
4. ความพึงพอใจของประชาชนผูใหบริการ
5. จํานวนขอบัญญัติท่ีบัญญัติควบคุมการจัดระเบียบสังคม
6. จํานวนผูมีผลกระทบปญหาสังคมลดลง
7. จํานวนประชาชนท่ีเขารวมการรับฟงประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล
8. จํานวนประชาชนท่ีเขาใจในการจัดเก็บรายไดและการชําระภาษี

4. กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
และองคกรทุกสวนในการพัฒนาทาง
การเมืองและสังคม

1. รอยละประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
ในกิจกรรมของ อบต.
2. จํานวนประชาชนท่ีเขารวมประชุมประชาคม
3. จํานวนประชาชนมีสวนรวมมากข้ึน
4. รอยละของประชาชนรูประชาธิปไตยและ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ

แบบ ยท.03

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
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แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

4. กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ (ตอ)

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
2. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถใน
การพัฒนา

1. จํานวนการจัดอบรม การสงบุคลากรเขารับ
การฝกอบรม และศึกษาดูงาน
2. บุคลากรมีความรูความสามารถท่ีดีกวาเดิม
3. จํานวนการจัดการเลือกตั้ง
4. จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง
5. จํานวนผูไดรับการเลือกตั้ง
6. จํานวนวสัดุ ครุภัณฑการใชงานท่ีเพ่ิมข้ึน มี
เพียงพอตอการทํางานและการใหบริการ

3. สงเสริมระบบการบริการประชาชนตาม
มาตรฐานสากล

1. จํานวนการสงเสริมการจัดการบริการ
ประชาชนสูมาตรฐานสากล
2. จํานวนการสงเสริมการจัดการบริการ
ประชาชนสูมาตรฐานสากล
3. รอยละของประชาชนมีพ้ืนท่ีรับบริการ
4. รอยละการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน
5. จํานวนผูจายภาษีสะดวกข้ึน

4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชน
และสังคม (PSO)

1. ความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ
2. ประชาชนเขาใจเก่ียวกับขอตกลงท่ีทํารวมกัน
3. จํานวนการละเมิดขอตกลงลดลง
4. รอยละของการแกไขปญหาทางสังคม
5. จํานวนอาสาสมัครมีความพรอมชวยเหลือได
ทันทวงที

5. การพัฒนาสงเสริมความรูความเขาใจ
เก่ียวกับกิจกรรมของ อบต.

1. ประชาชนเขาใจหลักการทํางานของ อบต.
เพ่ิมมากข้ึน
2. จํานวนประชาชนรับรูขาวสาร ผลการดําเนินของ
อบต.
3. การเสียภาษีมีความถูกตองเพ่ิมมากข้ึน
4. ความพึงพอใจของผูรับบริการ

5. หนวยงานรับผิดชอบหลัก
- สํานักปลัด / กองคลัง / กองชาง / สวนการศึกษา

6. ความเช่ือมโยง
- ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี : 5 พัฒนาการดานการบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.ทะเมนชัย : ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

แบบ ยท.03
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม

โยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/
แนวทาง

การ
พัฒนา
(7)

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของเปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับ

ผิด
ชอบ
(11)

หนวย
สนับ
สนุน

(12)

61

เมตร

62

เมตร

63

เมตร

64

เมตร

65

เมตร
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
การ
ทองเที่ยว

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานโครง
สราง
พ้ืนฐาน

1. สงเสริมการ
พัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน โดย
กอสรางพัฒนา
และปรับปรุง
โครงสราง
พื้นฐาน  เชน
เสนทางคมนาคม
ทางระบายน้าํ
ไฟฟา น้ําประปา
ระบบ
โทรคมนาคม
2. การบริหาร
จัดการแหลงน้ํา
เพื่อการอุปโภค
บริโภค และ
แหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร

๑. พัฒนาเมืองนา
อยู  สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
เพียงพอทั่วถึงและ
ไดมาตรฐาน
2. สงเสริมการ

พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
โดยการกอสราง
พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐาน

1,000

800

1,000

4,000

2,000

1,000

800

1,000

4,000

2,000

1,000

800

1,000

4,000

2,000

1,000

800

1,000

4,000

2,000

1,000

800

1,000

4,000

2,000

1 การ
กอสราง
และ
ปรับปรุง
บํารุงถนน
สะพาน
ทางเทา
และ
ระบบ
ระบายน้าํ
ให
เปนไป
ดวยความ
สะดวก

- จํานวนถนน
ถนนลาดยางที่
กอสราง

-จํานวนถนน
คสล.ที่
กอสราง

- จํานวนถนน
หินคลุกที่
กอสราง

- จํานวนการ
ถนนที่ได
ซอมแซม

- จํานวนการ
กอสรางทาง
ระบายน้าํ

มีถนนมาตรฐาน

เสนทางที่เปนลูกรัง
ไดกอสรางเปนถนน
คสล.เพิ่มขึ้นทุกป

เสนทางที่เปนถนน
ดินไดกอสรางเปน
หินคลุกเพิ่มทุกป

ถนนไดรับการ
ซอมแซมปรับปรุง
ทุกป

ปญหาน้ําทวมขัง
ลดลง

1.โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง

2.โครงการกอสราง
ถนน คสล. พรอม
วางทอระบายน้ํา

3.โครงการกอสราง
ถนนหินคลุก

4.โครงการ
ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยาง/
คสล./หินคลุก/
ถนนดิน

5.โครงการกอสราง
รองระบายน้ํา
ภายในหมูบาน

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

อบจ.

แบบ ยท. 04



ห น า | 82

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม

โยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/
แนวทาง

การ
พัฒนา
(7)

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของเปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับ

ผิด
ชอบ
(11)

หนวย
สนับ
สนุน

(12)

61 62 63 64 65

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
การ
ทองเที่ยว

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานโครง
สราง
พ้ืนฐาน

1. สงเสริมการ
พัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน โดย
กอสรางพัฒนา
และปรับปรุง
โครงสราง
พื้นฐาน  เชน
เสนทางคมนาคม
ทางระบายน้าํ
ไฟฟา น้ําประปา
ระบบ
โทรคมนาคม
2. การบริหาร
จัดการแหลงน้ํา
เพื่อการอุปโภค
บริโภค และ
แหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร

๑. พัฒนาเมืองนา
อยู  สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
เพียงพอทั่วถึงและ
ไดมาตรฐาน
2. สงเสริมการ

พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
โดยการกอสราง
พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐาน

10 หมู

1 คร้ัง

1 คร้ัง

10 หมู

1 คร้ัง

10 หมู

1 คร้ัง

1 คร้ัง

10 หมู

1 คร้ัง

10 หมู

1 คร้ัง

1 คร้ัง

10 หมู

1 คร้ัง

10 หมู

1 คร้ัง

1 คร้ัง

10 หมู

1 คร้ัง

10 หมู

1 คร้ัง

1 คร้ัง

10 หมู

1 คร้ัง

2 ดาน
การขยาย
เขต
จําหนาย
ไฟฟาแรง
ต่ําและ
ขยายเขต
ไฟฟา
สาธารณะ

3.
กอสราง
และขยาย
เขตการ
บริการ
ประปา

- รอยละของ
ประชาชนมี
ไฟฟาเพิ่มขึ้น

- จํานวนการ
ติดตั้งระบบ
ไฟฟา
สาธารณะและ
ซอมบํารุง

- จาํนวน
ระบบประปา
ไดรับการซอม
บํารุง
- จาํนวนการ
จัดหาแหลง
น้ําประปาที่
สะอาดใน
ชุมชน

ไฟฟาสาธารณะใน
หมูบานสามารถใช
งานไดดีทุกแหง

รอยละของ
ครัวเรือนมีไฟฟาใช

ปละ 1 คร้ัง

ตามที่ไดรับหนังสือ
แจงความเสียหาย

ตามที่ไดรับหนังสือ
แจงความเสียหาย

1.ติดตั้งไฟฟา
สาธารณะภายใน
หมูบาน

2.อุดหนุนไฟฟา
สวนภูมิภาคฯ/
ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะแรงต่ํา

1.โครงการขยาย
เขตประปาหมูบาน

2.โครงการ
ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน

3.ซอมแซมถังเก็บ
น้ํา

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

สํานัก
ปลัด

สนง.
การ
ไฟฟา
อ.ลปม.

แบบ ยท.04
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเช่ือม

โยงกบั
ยุทธศาสตร

จังหวดั
(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวดั

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

เปาประสงค
ตามพันธกจิ

(4)

ตัวช้ีวดัระดบั
เปาประสงค(ตัวช้ีวัด

รวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยทุธ/
แนวทาง

การพฒันา

(7)

ตัวช้ีวดัระดบั
กลยทุธ

(8)

ความกาว
หนาของเปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับผดิ

ชอบ

(11)

หนวย
สนบั
สนุน

(12)

61 62 63 64 65

ยุทธศาสตร
การพฒันา
ดาน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
การพฒันา
การ
ทองเทีย่ว

ยุทธศาสตร
การพฒันา
ดานโครง
สรางพื้นฐาน

1. สงเสรมิการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน
โดยกอสรางพัฒนา
และปรับปรุง
โครงสรางพ้ืนฐาน
เชน เสนทาง
คมนาคม ทาง
ระบายน้ํา ไฟฟา
น้ําประปา ระบบ
โทรคมนาคม
2. การบริหาร
จัดการแหลงน้ํา
เพ่ือการอุปโภค
บริโภค และแหลง
น้ําเพ่ือการเกษตร

๑. พัฒนาเมืองนา
อยู  สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
เพียงพอทัว่ถึงและได
มาตรฐาน
2. สงเสริมการ

พัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน โดยการ
กอสรางพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสราง
พ้ืนฐาน

1 ครั้ง

2 หมู

1 ครั้ง

1 ครั้ง

2 หมู

2 หมู

1 ครั้ง

2 หมู

1 ครั้ง

1 ครั้ง

2 หมู

2 หมู

1 ครั้ง

1 หมู

1 ครั้ง

1 ครั้ง

2 หมู

2 หมู

1 ครั้ง

1 หมู

1 ครั้ง

1 ครั้ง

2 หมู

2 หมู

1 ครั้ง

1 หมู

1 ครั้ง

1 ครั้ง

2 หมู

2 หมู

4. การ
ใหบริการ
ดาน
โทรคมนา
คม

5 พัฒนา
แหลงเก็บ
น้ํา

6 ดาน
พลังงาน
แสง
อาทิตย

- รอยละของ
ประชาชนมี
อินเตอรเนต็ใช
เพ่ิมขึน้
- จํานวน
ประชาชนเขาถงึ
ผลการ
ดําเนนิงาน

- จํานวนแหลง
เก็บน้ํา
สาธารณะ

- รอยละ
เกษตรกรที่
ไดรับประโยชน
จากแหลงน้ํา

- จํานวน
ผลงานดาน
พลังงาน
ทดแทน

ระบบอินเตอรใน
พ้ืนที่บรกิารเพ่ิมขึ้น

ปละ 1 ครั้ง

ปละ 1 ครั้ง

ปละ 1 ครั้ง

ตามที่ไดรับหนงัสือ
แจงความประสงค

ตามที่ไดรับหนงัสือ
แจงความประสงค

1.ปรับปรุง
อินเตอรเนต็ตําบล

2.ขอรับสนับสนนุ
ระบบโทรศัพทแบบ
คูสาย

1.โครงการขุดลอก
แหลงน้ําสาธารณะ

2.ขุดลอกคลอง
สาธารณะ

3.พัฒนาแหลงน้ํา
เพ่ือใชทาํประปาผิว
ดินทกุหมูบาน

1.จัดซ้ือ/ติดตั้งแผง
โซลาเซลล

สํานักปลัด

สํานักปลัด

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

อบจ.

แบบ ยท.04
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเช่ือม

โยงกบั
ยุทธศาสตร

จังหวดั
(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวดั

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

เปาประสงค
ตามพันธกจิ

(4)

ตัวช้ีวดัระดบั
เปาประสงค(ตัวช้ีวัด

รวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยทุธ/
แนวทาง

การพฒันา

(7)

ตัวช้ีวดัระดบั
กลยทุธ

(8)

ความกาว
หนาของเปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับผดิ

ชอบ

(11)

หนวย
สนบั
สนุน

(12)

61 62 63 64 65

ยุทธศาสตร
การพฒันา
ดาน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
การพฒันา
เกษตรกรรม
และ
อุตสาหกรรม
ครบวงจร

ยุทธศาสตร
การพฒันา
ดาน
เศรษฐกิจ

3. การสงเสริม
พัฒนาการ
เศรษฐกิจ โดยการ
สงเสริมอาชีพ การ
พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร และ
พัฒนาดาน
การเกษตร
สงเสริมเศรษฐกจิ
พอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

ประชาชนมีรายได
เพียงพอสามารถ
พ่ึงพาตนเองได

10หมู

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

10 หมู

10 หมู

10 หมู

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

10 หมู

10 หมู

10 หมู

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

10 หมู

10 หมู

10 หมู

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

10 หมู

10 หมู

10 หมู

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

10 หมู

10 หมู

1 สงเสริม
ศักยภาพ
และขีด
ความ
สามารถ
การเพ่ิม
ผลผลิต
ทาง
การเกษตร
อินทรแีละ
แปรรูป
ทางเกษตร

2 ดาน
สงเสริม
การ
กระจาย
รายไดแก
ประชาชน

- รอยละของ
สินคา
เกษตรกรรม
ไดรับการพัฒนา
และแปรรูป
สินคา

- รอยละที่
เพ่ิมขึน้ของการ
สรางรายได

มีศูนยกลางใหเกษตร
ไดเขามามีสวนรวม
คิดวิเคราะหวางแผน

ปละ 1 ครั้ง

ปละ 1 ครั้ง

ปละ 1 ครั้ง

เกิดการสรางรายได
ใหครอบครัว

ประชาชนรวมตัวกัน
แกไขปญหาขาด
แคลนเงนิทุน

1.จัดตั้งแหลงการ
เรียนรูหรือศูนย
ถายทอดเทคโนโลยี

2.จัดหาเมล็ดพันธุ
พืช

3.จัดอบรมใหความรู
เกี่ยวกับเกษตร
อินทรีย

4.สงเสริมและ
พัฒนาการผลิต การ
แปรรูป  การตลาด
สินคาเกษตรอินทรีย

1.จัดตั้งกองทนุ
หมุนเวียน

2.จัดตั้งกลุมออม
ทรัพย

สํานักปลัด
สวน

สวัสดิการ
สังคม

สํานักปลัด

สํานักปลัด
สวส.

สํานักปลัด
สวส.

สํานักปลัด
สวส.

สํานักปลัด
สวส.

แบบ ยท. 04
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม

โยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/
แนวทาง

การพัฒนา

(7)

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับผิด

ชอบ
(11)

หนวย
สนับ
สนุน

(12)

61 62 63 64 65

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เกษตรกรร
มและ
อุตสาหกรร
มครบวงจร

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
เศรษฐกิจ

3. การสงเสริม
พัฒนาการ
เศรษฐกิจ โดย
การสงเสริม
อาชีพ การ
พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร และ
พัฒนาดาน
การเกษตร
สงเสริม
เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

ประชาชนมีรายได
เพียงพอสามารถ
พึ่งพาตนเองได

10 หมู

10 หมู

1 คร้ัง

1 คร้ัง

10 หมู

10 หมู

10 หมู

1 คร้ัง

1 คร้ัง

10 หมู

10 หมู

10 หมู

1 คร้ัง

1 คร้ัง

10 หมู

10 หมู

10 หมู

1 คร้ัง

1 คร้ัง

10 หมู

10 หมู

10 หมู

1 คร้ัง

1 คร้ัง

10 หมู

3.
เสริมสราง
และเพิ่ม
ทักษะอาชีพ
ของ
ครัวเรือน
และกลุม
อาชีพ และ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว

- รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
รายไดจากการ
ทองเที่ยว
- รอยละที่
เพิ่มขึ้นของทุน
การวัฒนธรรม
ทองถิ่นมา
สราง
มูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ
- รอยละที่
เพิ่มขึ้นของทุน
ทางวัฒนธรรม

มีศูนย
จําหนาย
ผลิตภัณฑ
สรางรายได

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

3.จัดตั้งศูนยจําหนาย
ผลิตภัณฑจากกลุม
พัฒนาอาชีพของ
ชุมชน

1. ฝกอบรมสงเสริม
การเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง

2. ฝกอบรมกลุม
อาชีพตางๆ

3. ฝกอบรมอาชีพ
ระยะสั้น

4. สงเสริมการตลาด
สรางมูลคาเพิ่มใหแก
สินคา

สํานักปลัด
สวส.

สํานักปลัด
สวส.

สํานักปลัด
สวส.

สํานักปลัด
สวส.

สํานักปลัด
สวส.

แบบ ยท.04
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม

โยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/
แนวทาง

การพัฒนา

(7)

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับผิด

ชอบ
(11)

หนวย
สนับ
สนุน

(12)

61 62 63 64 65

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เกษตรกรร
มและ
อุตสาหกรร
มครบวงจร

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
เศรษฐกิจ

3. การสงเสริม
พัฒนาการ
เศรษฐกิจ โดย
การสงเสริม
อาชีพ การ
พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร และ
พัฒนาดาน
การเกษตร
สงเสริม
เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

ประชาชนมีรายได
เพียงพอสามารถ
พึ่งพาตนเองได

1 คร้ัง

1 คร้ัง

10 หมู

1 คร้ัง

1 คร้ัง

10 หมู

1 คร้ัง

1 คร้ัง

10 หมู

1 คร้ัง

1 คร้ัง

10 หมู

1 คร้ัง

1 คร้ัง

10 หมู

4. สงเสริม
และ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว

5. ขยาย
แนวคิดหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

-รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
รายไดจากการ
ทองเที่ยว

- รอยละของ
คาใชจายใน
ครัวเรือน
ลดลง
- จํานวน
หมูบาน
เศรษฐกิจ
พอเพียง
เพิ่มขึ้น

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

1. อุดหนุนโครงการ
งานประเพณีขึ้นเขา
พนมรุงจังหวัดบุรีรัมย

1. โครงการพัฒนา
เยาวชนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2. โครงการจัดตั้ง
ศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง

สวน
การศึกษา

สํานักปลัด
สวส.

สํานักปลัด
สวส.

แบบ ยท.04
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเช่ือม

โยงกบั
ยุทธศาสตร

จังหวดั
(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวดั

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

เปาประสงค
ตามพันธกจิ

(4)

ตัวช้ีวดัระดบั
เปาประสงค(ตัวช้ีวัด

รวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยทุธ/
แนวทาง

การพฒันา

(7)

ตัวช้ีวดัระดบั
กลยทุธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับผดิ

ชอบ

(11)

หนวย
สนบั
สนุน

(12)

61 62 63 64 65

ยุทธศาสตร
การพฒันา
ดานสังคม
และคณุภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตร
การพฒันา
คณุภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
การพฒันา
ดานคณุภาพ
ชีวิต

4. สงเสรมิ
คุณภาพชีวิตโดย
การสงเสรมิความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การ
พัฒนาและแกไข
ปญหาทางสังคม
การกีฬาการ
สงเสริมการศึกษา
การเรียนรู ขอมูล
ขาวสาร ละ
แพัฒนาระบบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรอืพ้ืนที่
ใหมีความเขมแขง็
โดยภาคประชาชน
เปนผูดําเนินการ
เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตและความ
เปนอยูทีด่ีขึ้น

1 ครั้ง

1 ครั้ง

3 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

3 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

3 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

3 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

3 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1. อนรุกัษ
ฟนฟู
ศิลปวัฒนธรร
ม จารตี
ประเพณี
และภูมิ
ปญญา
ทองถิ่น

2. สราง
คานิยม
จิตสํานกึและ
พัฒนา
ศีลธรรม
คุณธรรม
จริยธรรม
ของเดก็
เยาวชน
ประชาชน
และผูสูงอายุ

- จํานวนของผูที่
ไดรับการถายทอด
ภูมิปญญาทองถิ่น
เพ่ิมขึน้

- รอยละของ
ผูเขารวมงาน
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม ใน
ทองถิ่นเพ่ิมขึน้

- รอยละของ
ประชาชนที่เขา
รวมกิจกรรมทาง
ศาสนา วัฒนธรรม
ตางๆ เพ่ิมขึ้น
- รอยละของผูเสพ
สิ่งเสพติดลดลง
- รอยละของการ
ทะเลาะวิวาท
ลดลง

ปละ 1 ครั้ง

ปละ 1 ครั้ง

ปละ 1 ครั้ง

ปละ 1 ครั้ง

ปละ 1 ครั้ง

ปละ 1 ครั้ง

1. รณรงคสราง
จิตสํานกึในดาน
จริยธรรมและ
คุณธรรม

2. สงเสริมและ
อนรุักษวัฒนธรรม
ประเพณทีองถิ่นไทย

3. รวมจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา

1. โครงการปนรกั
ใกลชิดศาสนา

2. โครงการปฏิบัติ
ธรรมครอบครัว
อบอุน

3. โครงการ
เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด
สวส.

การศึกษา

สํานักปลัด
สวส.

การศึกษา

สํานักปลัด
การศึกษา

สวส.

สวส.
การศึกษา

สํานักปลัด

แบบ ยท.04
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม

โยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/
แนวทาง

การพัฒนา

(7)

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับผิด

ชอบ

(11)

หนวย
สนับ
สนุน

(12)

61 62 63 64 65

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม
และ
คุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
คุณภาพ
ชีวิต

4. สงเสริม
คุณภาพชีวิตโดย
การสงเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
การพัฒนา และ
แกไขปญหาทาง
สังคม การกีฬา
การสงเสริม
การศึกษา การ
เรียนรู ขอมูล
ขาวสาร และ
พัฒนาระบบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ทองถ่ินหรือพื้นท่ี
ใหมีความเขมแข็ง
โดยภาค
ประชาชน เปน
ผูดําเนินการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูที่ดีขึ้น

1 คร้ัง

10 หมู

1 คร้ัง

1 คร้ัง

10 หมู

1 คร้ัง

1 คร้ัง

10 หมู

1 คร้ัง

1 คร้ัง

10 หมู

1 คร้ัง

1 คร้ัง

10 หมู

1 คร้ัง

3. สงเสริม
และบูรณา
การ
การศึกษา

- รอยละของ
ประชาชนมี
การศึกษา
เพิ่มขึ้น
- จํานวนแหลง
เรียนรูเพิ่มขึ้น

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

1. สงเสริมสนับสนุน
การจัดแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด

2. จัดหาลานกีฬา
เพื่อใหประชาชนออก
กําลังกาย

3. จัดสงนักกีฬาเขา
รวมแขงขันกีฬาตางๆ

การศึกษา

สํานักปลัด
กองชาง

การศึกษา

แบบ ยท.04
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม

โยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/
แนวทาง

การพัฒนา

(7)

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับ

ผิด
ชอบ
(11)

หนวย
สนับ
สนุน

(12)

61 62 63 64 65

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม
และ
คุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
คุณภาพ
ชีวิต

4. สงเสรมิ
คุณภาพชีวิตโดย
การสงเสรมิความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การ
พัฒนาและแกไข
ปญหาทางสังคม
การกีฬาการ
สงเสริมการศึกษา
การเรียนรู ขอมูล
ขาวสาร   และ
พัฒนาระบบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรอืพ้ืนที่
ใหมีความเขมแขง็
โดยภาค
ประชาชนเปน
ผูดําเนนิการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูที่ดีขึ้น

10 หมู

2 หมู

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

10 หมู

2 หมู

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

10 หมู

2 หมู

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

10 หมู

2 หมู

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

10 หมู

2 หมู

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

4. สงเสริม
กีฬาและ
นันทนาการ

5. สงเสริม
สุขภาพและ
อนามัย

- จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ
- จํานวนคร้ังที่
จัดการแขงขัน
- จํานวนสนาม
กีฬา และสวน
นันทนาการ
- ระดับความ
สําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพ
และการบริการ
ดานสาธารณสุข
- จํานวน
กิจกรรมที่
จัดบริการ
สาธารณสุข
- จํานวนกองทุน
ดานสุขภาพ

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

1. สงเสริมการศึกษา
ทั้งในระบบและนอก
ระบบ

2. จัดใหมีหองสมุด
ชุมชนเสริม/ทักษะ
การอาน

3. จัดหาสื่อการเรียน
การสอน

1. สงเสริมและ
สนับสนุนศูนย
สาธารณสุขมูลฐาน

2. รณรงคปองกันโรค
ไขเลือดออกโรคพิษ
สุนัขบาและโรคอุบัติ
ใหม

การศึกษา

การศึกษา

การศึกษา

สาธารณะ
สุข

สาธารณะ
สุข

แบบ ยท.04
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ความเชื่อม

โยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/
แนวทาง

การพัฒนา

(7)

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับ

ผิด
ชอบ
(11)

หนวย
สนับ
สนุน

(12)

61 62 63 64 65

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม
และ
คุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
คุณภาพ
ชีวิต

4. สงเสรมิ
คุณภาพชีวิตโดย
การสงเสรมิความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การ
พัฒนาและแกไข
ปญหาทางสังคม
การกีฬาการ
สงเสริมการศึกษา
การเรียนรู ขอมูล
ขาวสาร   และ
พัฒนาระบบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรอืพ้ืนที่
ใหมีความเขมแขง็
โดยภาค
ประชาชนเปน
ผูดําเนนิการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูที่ดีขึ้น

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

10 หมู

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

10 หมู

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

10 หมู

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

10 หมู

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

10 หมู

5. สงเสริม
สุขภาพและ
อนามัย

- จํานวน
สาธารณสุขมูล
ฐานที่ไดรับการ
สนับสนุน
- รอยละ
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
- จํานวนเคร่ือง
เมืองเวชภัณฑ
ทางการแพทย
ทันสมัย
- จํานวน
ประชาชนมี
อาชีพติดตัว
- จํานวนเคร่ือง
ออกกาํลังกาย

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

3. สงเสริมการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ

4. สงเสริมเคร่ืองมือ
เวชภัณฑทาง
การแพทยบริการ
ประชาชน

5. สงเสริมการแพทย
แผนไทย

6. การเฝาระวังความ
ปลอดภัยดาน
สุขลักษณะ

7. จัดซ้ืออุปกรณใน
การออกกําลังกาย

สาธารณะ
สุข

สาธารณะ
สุข

สาธารณะ
สุข

สาธารณะ
สุข

สาธารณะ
สุข

แบบ ยท.04
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ความเชื่อม
โยงกับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/
แนวทาง

การ
พัฒนา
(7)

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับผิด

ชอบ
(11)

หนวย
สนับ
สนุน

(12)

61 62 63 64 65

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม
และ
คุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
คุณภาพ
ชีวิต

4. สงเสริม
คุณภาพชีวิตโดย
การสงเสรมิความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การ
พัฒนาและแกไข
ปญหาทางสังคม
การกีฬาการ
สงเสริมการศึกษา
การเรียนรู ขอมูล
ขาวสาร   และ
พัฒนาระบบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรอืพ้ืนที่
ใหมีความเขมแขง็
โดยภาค
ประชาชนเปน
ผูดําเนนิการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูที่ดีขึ้น

12
เดือน

12
เดือน

12
เดือน

1 คร้ัง

1 คร้ัง

12
เดือน

12
เดือน

12
เดือน

1 คร้ัง

1 คร้ัง

12
เดือน

12
เดือน

12
เดือน

1 คร้ัง

1 คร้ัง

12
เดือน

12
เดือน

12
เดือน

1 คร้ัง

1 คร้ัง

12
เดือน

12
เดือน

12
เดือน

1 คร้ัง

1 คร้ัง

6.
สงเสริม
ดาน
สวัสดิการ
ของชุมชน

- จํานวนผูที่
ไดรับเบี้ยพิการ

-จํานวนผูที่ไดรับ
เบี้ยผูสูงอายุ

-จํานวนผูที่ไดรับ
เบี้ยผูปวยเอดส

- จํานวน
กิจกรรมที่
สงเสริม
สวัสดิการและ
กลุมเปาหมาย

- รอยละผูพิการ
ไดรับการดูแล

ปละ 185 คน
และเพิ่มลด
ตามการแจง
ปละ 724 คน
และเพิ่มลด
ตามการแจง
ปละ 15 คน
และเพิ่มลด
ตามการแจง

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

1. จัดสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผูพิการ

2. จัดสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

3. จัดสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส

4. สงเสริมและ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนา
ครอบครัว

5. สงเสริมและ
สนับสนุนเด็กและ
เยาวชน
ผูดอยโอกาส

สวส.

สวส.

สวส.

สวส.

สวส.

แบบ ยท.04
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ความเชื่อม
โยงกับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/
แนวทาง

การพัฒนา

(7)

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับผิด

ชอบ
(11)

หนวย
สนับ
สนุน

(12)

61 62 63 64 65

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม
และ
คุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
คุณภาพ
ชีวิต

4. สงเสรมิ
คุณภาพชีวิตโดย
การสงเสรมิความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การ
พัฒนาและแกไข
ปญหาทางสังคม
การกีฬาการ
สงเสริมการศึกษา
การเรียนรู ขอมูล
ขาวสาร   และ
พัฒนาระบบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรอืพ้ืนที่
ใหมีความเขมแขง็
โดยภาค
ประชาชนเปน
ผูดําเนนิการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูที่ดีขึ้น

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

2 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

2 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

2 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

2 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

2 คร้ัง

1 คร้ัง

7.
เสริมสราง
ความสงบ
เรียบรอย
และบรรเทา
สาธารณภยั

- รอยละ
ผูดอยโอกาส
ไดรับการดูแล

-รอยละของ
ผูสูงอายุไดรับ
การดูแล

- รอยละความ
สําเร็จในการ
พัฒนาบุคลากร
รักษาความสงบ
เรียนรอย
- รอยละของ
การลดอุบัติเหตุ

- รอยละของผู
เขาอบรมรูโทษ
ยาเสพติด

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 2 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

6. จัดหาอปุกรณ
สําหรับผูพิการ

7. สงเสริมกิจกรรม
อาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุที่บาน

1. การฝกอบรม
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
อปพร.

2. การใหบริการ
ชวงเทศกาล

3. จัดโครงการ/
กิจกรรม/รณรงค
เกี่ยวกบัปญหายา
เสพติด

สวส.

สวส.

สํานักปลัด
(งานปองกัน)

สํานักปลัด
(งานปองกัน)

สํานักปลัด
(งานปองกัน)

แบบ ยท.04
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ความเชื่อม
โยงกับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/
แนวทาง

การพัฒนา

(7)

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับ

ผิด
ชอบ
(11)

หนวย
สนับ
สนุน

(12)

61 62 63 64 65

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม
และ
คุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
คุณภาพ
ชีวิต

4. สงเสรมิ
คุณภาพชีวิตโดย
การสงเสรมิความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การ
พัฒนาและแกไข
ปญหาทางสังคม
การกีฬาการ
สงเสริมการศึกษา
การเรียนรู ขอมูล
ขาวสาร   และ
พัฒนาระบบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรอืพ้ืนที่
ใหมีความเขมแขง็
โดยภาค
ประชาชนเปน
ผูดําเนนิการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูที่ดีขึ้น

1 คร้ัง

2 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

2 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

2 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

2 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

2 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

8. การ
พัฒนาการ
บริการ
สาธารณะ

- รอยละของ
เจาหนาที่ไดรับ
ความรูและ
สามารถชวย
เหลือประชาชน
ไดเมื่อเกิดภัย

- รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
บริการสาธารณะ
ที่ไดมาตรฐาน
- จํานวน
กิจกรรมที่จัดขึ้น

-รอยละของผู
พิการและ
ผูสูงอายุใช
บริการ

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

4. จัดฝกอบรมแก
บุคลากรของ อบต.ให
ความรูในเร่ืองการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณะภยัเบื้องตน
ทั้งกอนขณะและหลัง
เกิดภัย

1. ปรับปรุงภูมิทัศน
ภายในสํานกังานและ
ชุมชน

2. ปรุงปรับ/พัฒนา
สภาพแวดลอม/ภูมิ
ทัศนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

3. กอสรางสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผู
พิการและผูสูงอายุ

สํานักปลัด
(งานปองกัน)

สํานักปลัด

การศึกษา

สวส.

แบบ ยท.04
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ความเช่ือม
โยงกบั

ยุทธศาสตร
จังหวดั

(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวดั

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

เปาประสงค
ตามพันธกจิ

(4)

ตัวช้ีวดัระดบั
เปาประสงค(ตัวช้ีวัด

รวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยทุธ/
แนวทาง

การพฒันา

(7)

ตัวช้ีวดัระดบั
กลยทุธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับผดิ

ชอบ
(11)

หนวย
สนบั
สนุน

(12)

61 62 63 64 65

ยุทธศาสตรที่
พัฒนาดาน
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
การพฒันา

คณุภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
การพฒันา
ดาน
สิ่งแวดลอม

สงเสริมการ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมโดย
การมสีวนรวม
ของชุมชน

ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการรกัษา
สิ่งแวดลอมอยาง
ย่ังยืน

1 ครั้ง

3 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

3 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

3 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

3 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

3 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 สราง
จิตสํานกึใน
การอนรุักษ
ทรัพยากรธร
รมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม
และพัฒนา
แหลงน้ํา-ปา
ไม ฟนฟูปลูก
ปาตามแนว
พระราชดําริ

2 การบําบัด
และการ
จัดการขยะ
มูลฝอย

- จํานวนโครงการ
ที่รณรงคปลูก
จิตสํานกึในการ
อนรุักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
- รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม

- รอยละขยะใน
ชุมชนลดลง

- จํานวนบอขยะที่
ไดปรับปรุง

- จํานวนผูเขา
อบรมมจีิตสํานึก
ในการทิ้งขยะ

ปละ 1 ครั้ง

ปละ 3 ครั้ง

1. รณรงค
ประชาสัมพันธเพ่ือ
สรางสํานกึใหอนุรกัษ
ทรัพยากรธรราชาติ
และสิ่งแวดลอม

2. รณรงคปลูกตนไม
หรือการดแูลรกัษา
ตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวใหกับ อบต.

1. โครงการคัดแยก
ขยะในชุมชน

2. ปรับปรุงบอทิ้งขยะ

3. รณรงคสราง
จิตสํานกึในการกําจัด
ขยะมูลฝอย

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ยท.04
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ความเชื่อม
โยงกับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

(1)

ยุทธ
ศาสตร

อปท.ในเขต
จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/
แนวทาง

การพัฒนา

(7)

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับ

ผิด
ชอบ
(11)

หนวย
สนับ
สนุน

(12)

61 62 63 64 65

ยุทธศาสตร
พัฒนาการ
ดานการ
บริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ขีด
สมรรถนะ
องคกร

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่
ดี

การสรางระบบ
บริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
โดยใหประชาชน
มีสวนรวมใน
การดําเนินงาน
ของ อบต.
เพื่อใหเกิดความ
โปรงใส
ตรวจสอบได

ประชาชนมีสวน
รวมในการพัฒนา
ทองถิ่น

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1. สงเสริม
การมีสวน
รวมของ
ประชาชน
และองคกร
ทุกสวนใน
การพัฒนา
ทาง
การเมือง
และสังคม

1. รอยละ
ประชาชนมีสวน
รวมแสดงความ
คิดเห็นใน
กิจกรรมของ
อบต.
2. จํานวน
ประชาชนที่เขา
รวมประชุม
ประชาคม
3. จํานวน
ประชาชนมีสวน
รวมมากขึ้น
4. รอยละของ
ประชาชนรู
ประชาธิปไตย
และกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

1. สงเสริมให
ประชาชนและองคกร
เขามามีบทบาทและ
สวนรวมในการพัฒนา
องคกร

2. จัดทําประชาคม
ใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ

3. การเผยแพร
ความรูประชาธิปไตย
และกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ

4. เสริมสรางพัฒนา
เครือขาย
ประชาธิปไตย

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ยท.04
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ความเชื่อม
โยงกับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

(1)

ยุทธ
ศาสตร

อปท.ในเขต
จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/
แนวทาง

การพัฒนา

(7)

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับ

ผิด
ชอบ
(11)

หนวย
สนับ
สนุน

(12)

61 62 63 64 65

ยุทธศาสตร
พัฒนาการ
ดานการ
บริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ขีด
สมรรถนะ
องคกร

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่
ดี

การสรางระบบ
บริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
โดยใหประชาชน
มีสวนรวมใน
การดําเนินงาน
ของ อบต.
เพื่อใหเกิดความ
โปรงใส
ตรวจสอบได

ประชาชนมีสวน
รวมในการพัฒนา
ทองถิ่น

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

2. สงเสริม
การพัฒนา
ศักยภาพ
ของ
บุคลากร
และองคกร
ใหมีขีด
ความ
สามารถใน
การพัฒนา

-รอยละของผูมี
สิทธิเลือกตั้ง

- จํานวนการจัด
อบรม การสง
บุคลากรเขารับ
การฝกอบรม
และศึกษาดูงาน
- จํานวนวัสดุ
ครุภัณฑการใช
งานที่

-รอยละบุคคลกร
ในการทํางาน
ตอนสนองความ
ตองการ
ประชาชน

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

1. คาใชจายในการ
เลือกตั้ง

2. เพิ่มศักยภาพและ
ศึกษาดูงานของ
สมาชิก พนกังาน
ลูกจางและผูนําชุมชน

3. จัดหาอุปกรณ
เคร่ืองมือเสริมสราง
ศักยภาพในการ
บริหารจัดการ

4. ปรับปรุงอัตรา
บุคลากรใหสามารถ
บริการจัดการ
ตอบสนองความ
ตองการของ
ประชาชน

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ยท.04
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ความเชื่อม
โยงกับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

(1)

ยุทธ
ศาสตร

อปท.ในเขต
จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/
แนวทาง

การพัฒนา

(7)

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับ

ผิด
ชอบ
(11)

หนวย
สนับ
สนุน

(12)

61 62 63 64 65

ยุทธศาสตร
พัฒนาการ
ดานการ
บริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ขีด
สมรรถนะ
องคกร

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่
ดี

การสรางระบบ
บริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
โดยใหประชาชน
มีสวนรวมใน
การดําเนินงาน
ของ อบต.
เพื่อใหเกิดความ
โปรงใส
ตรวจสอบได

ประชาชนมีสวน
รวมในการพัฒนา
ทองถิ่น

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

3. สงเสริม
ระบบการ
บริการ
ประชาชน
ตาม
มาตรฐาน
สากล

4. การ
พัฒนาและ
จัดระเบียบ
ของชุมชน
และสังคม
(PSO)

- จํานวนการ
สงเสริมการ
จัดการบริการ
ประชาชนสู
มาตรฐานสากล

- รอยละของ
ประชาชนมีพื้นที่
รับบริการ

- รอยละการ
จัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น
- ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผูใชบริการ
2. ประชาชน
เขาใจเกี่ยวกับ
ขอตกลงที่ทํา
รวมกัน

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

1. เสริมสรางและ
ปรับปรุงการ
บริหารงานเพื่อการ
บริการประชาชนสู
สากลตามมาตรฐาน
สากล

2. ปรับปรุงและ
กอสรางอาคารรองรับ
การบริการประชาชน

3. โครงการใหบริการ
จัดเก็บภาษีนอก
สถานที่

1. ตราขอบัญญัติเพื่อ
ควบคุมจัดระเบียบ
ประชาชน

สํานักปลัด

สํานักปลัด
กองชาง

กองคลัง

สํานักปลัด

แบบ ยท.04
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ความเชื่อม
โยงกับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

(1)

ยุทธ
ศาสตร

อปท.ในเขต
จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/
แนวทาง

การพัฒนา

(7)

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับ

ผิด
ชอบ
(11)

หนวย
สนับ
สนุน

(12)

61 62 63 64 65

ยุทธศาสตร
พัฒนาการ
ดานการ
บริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ขีด
สมรรถนะ
องคกร

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่
ดี

การสรางระบบ
บริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
โดยใหประชาชน
มีสวนรวมใน
การดําเนินงาน
ของ อบต.
เพื่อใหเกิดความ
โปรงใส
ตรวจสอบได

ประชาชนมีสวน
รวมในการพัฒนา
ทองถิ่น

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง
1 คร้ัง

5. การ
พัฒนา
สงเสริม
ความรูความ
เขาใจ
เกี่ยวกบั
กิจกรรม
ของ อบต.

- จํานวนการ
ละเมิดขอตกลง
ลดลง

- รอยละของการ
แกไขปญหาทาง
สังคม
- จํานวน
อาสาสมัครมี
ความพรอม
ชวยเหลือได
ทันทวงที

- ประชาชน
เขาใจหลักการ
ทํางานของ
อบต.เพิ่มมากขึ้น

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

2. รณรงคสราง
จิตสํานึกในการ
พัฒนาสังคม

3. ฝกอบรม
อาสาสมัครชวยเหลอื
ตรวจสอบดูแลชุมชน
และสังคม

1. อบต. สัญจร

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ยท.04
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ความเชื่อม
โยงกับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

(1)

ยุทธ
ศาสตร

อปท.ในเขต
จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/
แนวทาง

การพัฒนา

(7)

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับ

ผิด
ชอบ
(11)

หนวย
สนับ
สนุน

(12)

61 62 63 64 65

ยุทธศาสตร
พัฒนาการ
ดานการ
บริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ขีด
สมรรถนะ
องคกร

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่
ดี

การสรางระบบ
บริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
โดยใหประชาชน
มีสวนรวมใน
การดําเนินงาน
ของ อบต.
เพื่อใหเกิดความ
โปรงใส
ตรวจสอบได

ประชาชนมีสวน
รวมในการพัฒนา
ทองถิ่น

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

1 คร้ัง

- จํานวน
ประชาชนรับรู
ขาวสาร ผลการ
ดําเนินของ อบต.

- การเสียภาษีมี
ความถูกตองเพิ่ม
มากขึ้น

- ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

ปละ 1 คร้ัง

2. ประชาสัมพันธ
ติดตอราชการ

3. จัดทําวารสารเพื่อ
เผยแพรกิจกรรม/ผล
การดําเนินงาน

4. โครงการจัดทํา
แผนที่ภาษีฯและ
ปรับปรุงผังเมืองรวม
ตําบลทะเมนชัย

5. โครงการศูนยรวม
ขอมูลจัดซ้ือ/จัดจาง

สํานักปลัด

สํานักปลัด

กองชาง
กองคลัง

การศึกษา
กองคลัง

แบบ ยท.04
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บทที่ ๕
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 29
กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน เม่ือ
ดําเนินการเสร็จแลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยป
ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการติดตามและประเมินผลความ
สอดคลองและความสําเร็จของแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการตามแผนดําเนินงานวาเปนไป
ตามเปาหมายการพัฒนาท่ีสอดคลองกับพันธกิจซึ่งสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินกําหนดหรือไม และโครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับ
ใดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้

ข้ันตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรวมประชุม
เพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป ดังนี้

1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาอาจกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ดังนี้

(1) ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธท่ีกําหนด
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของ

หนวยงาน
(3) ความกาวหนา (Progress) กิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผน โดยมีการติดตาม

ผล ( Monitoring)
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับ

ทรัพยากรท่ีใชโดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการศึกษาถึงผลท่ีไดรับ (Effect)
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(6) ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) เปนการประเมินผล
ประโยชนท่ีเกิดจากการทํากิจกรรมท่ีมีตอกลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการ และ
การประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม

(7) การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลท่ีไดรับรวมยอด (Overall Effect)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน อาจนําแนวทางท้ังหมดท่ี

กําหนดมาใชหรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปก็ได โดย
อยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลองและสามารถวัดความสําเร็จหรือความกาวหนาของ
แผนพัฒนาสามปได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับคณะกรรมการฯจะพิจารณา

1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาสามป อาจกําหนดแนวทางดังนี้

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมิน
ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมิน
ประสิทธิผล (Effectiveness  Evaluation)

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation)
ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผลไดตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาสามป ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ข้ันตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการ
ติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผลไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุด
โครงการฯ

ข้ันตอนท่ี 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตอผูบริหาร
ทอง ถ่ิน เ พ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทอง ถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผล
ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

ข้ันตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจให
ความเห็นหรือขอเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปและโครงการ
พัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดได
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5.2 ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มีองคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ

5.4.1 ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล ผูรับผิดชอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร ประชาชนในทองถ่ินท่ีไดรับการแตงตั้ง ผูมีสวนได
เสียในทองถ่ินนั้นๆ

5.4.2 เครื่องมือท่ีใชสําหรับการติดตามประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูล
ยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดข้ึนซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน ขอมูลดังกลาวอาจเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ
และขอมูลเชิงคุณภาพ ความจําเปนสําคัญในการนํามาหาคาผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผน
ยุทธศาสตร อาจเปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบทดสอบ แบบวัดความรู แบบบันทึกขอมูล
แบบวัดความรู แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ
หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ินนั้นๆ

5.4.3 กรรมวิธี อันไดแก วิธีการท่ีจะดําเนินการติดตามและประเมินผล จะตอง
ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตร ซึ่งเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเปนทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน เอกสารเบิกจายงบประมาณ เชน ถนน
แมน้ํา ลําคลอง ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางตางๆ กลุมผลประโยชนตางๆ เพ่ือตรวจดูวาดําเนินการ
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามท่ีตั้งไวหรือไม ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม สภาพของ
ทรัพยสินนั้นเปนอยางไร เปนตน ซึ่งเปนการกําหนดวิธีการเชนนี้ตองมีการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล
(Data analysis) ดวย

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีการกําหนด
องคกรท่ีรับผิดชอบ วิธีการติดตาม และหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ องคกร
รับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผลซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 28 กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้ง
คณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย

(1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวนสามคน
(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวนสองคน
(3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวนสองคน
(4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน
(5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และ

กรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนง
คราวละสองป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได โดยมีอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบขอ 29 ดังนี้

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร
ท้ังนี้ ยังไดกําหนดไวในระเบียบฯ

ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก
ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด
ขอบขาย และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือ
เสนอผูบริหารทองถ่ิน

(2) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน
(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ
ประเมินผล
(4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ

ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตาม และประเมินผลตอคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเพ่ือประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผูบริหารทองถ่ิน

(5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบ โดยท่ัวกัน และ

ขอ 31 เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความ
เหมาะสม

5.3 เคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตาม

แผนพัฒนา โดยการกําหนดรูปแบบท่ีจะใชในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบวา การดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการอยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณท่ีกําหนดไวหรือไม และผลของการดําเนิน
โครงการบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดวางไวหรือไม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัยใชแบบรายงาน 3 แบบตามรูปแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด
เปนแนวทางไว คือ

1. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใชแบบรายงาน
แบบท่ี 1 การประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2. แบบติดตามแผนพัฒนาใชแบบรายงาน
แบบท่ี 2 แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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3. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใชแบบรายงาน 3 แบบ  คือ
3.1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
3.2 แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร อปท.ในภาพรวม
3.3 แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร  อปท. ในแตละ

ยุทธศาสตร

ตารางท่ี 1 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล
ผู

ประเมิน
รายงาน ระยะเวลา ผู

ประเมิน
รายงาน ระยะเวลา

อบต. 1. ใชแบบรายงานท่ี
2 แบบติดตามผล
การดําเนินงานของ
อบต. รายไตรมาส
(3 เดือน)
2. สงรายงานให
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา

ทุกๆ
3 เดือน

อบต. 1. ใชแบบรายงานท่ี 1
การกํากับการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร ของ อบต.
2. สงรายงานให
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา

เม่ือ อบต.
ประกาศใช
แผน

1. ใชแบบรายงานท่ี
3/1 แบบประเมินผล
การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร
2. ใชแบบรายงานท่ี
3/2 แบบประเมินความ
พอใจตอผลการ
ดําเนินงานของ  อบต.ใน
ภาพรวม
3. ใชแบบรายงานท่ี
3/3 แบบประเมินความ
พอใจตอผลการ
ดําเนินงานของ อบต.ใน
แตละยุทธศาสตร
4. สงรายงานให
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา

ทุกๆ 1 ป
(ภายใน
ธันวาคม)
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ตารางท่ี 1 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ (ตอ)

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล
ผู

ประเมิน รายงาน ระยะ
เวลา

ผู
ประเมิน รายงาน ระยะ

เวลา
คณะ
ติดตามฯ

1. ตรวจสอบรายงาน
2. วิเคราะหรายงาน
ตามแบบ
3. รายงานผลให
ผูบริหารทราบ

15 วัน
นับตั้งแต

รับ
รายงาน

คณะ
ติดตามฯ

1. ตรวจสอบรายงาน
2. วิเคราะหรายงานตาม
แบบ
3. เสนอผูบริหารทราบ

15 วัน
นับตั้งแต
รับ
รายงาน

ผูบริหาร 1. เสนอสภาเพ่ือทราบ
2. ประกาศใหประชาชน
ทราบ

1.ภายใน
ธันวาคม
2.
ประกาศ
ไมนอย
กวา30
วัน
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คําชี้แจง : แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะ
ทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว
ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ......................................................................................................

ประเด็นการประเมิน มีการ
ดําเนินงาน

ไมมีการ
ดําเนินงาน

สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
3. มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สวนท่ี 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ทองถ่ิน
10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถ่ิน
11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร

การวัด และการนําเสนอผล
- ความถ่ีในการวัด : หลังจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนเสร็จและประกาศใชอยางเปน

ทางการ
- เกณฑการพิจารณา : พิจารณาจาก มี/ ไมมี การดาํเนินการน้ัน

แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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\

คําชี้แจง : แบบท่ี 2 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนา 3 ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม หรือไตรมาสท่ี 1

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ

จังหวัดบุรีรัมย
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี

(    ) ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) (    ) ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม)
(    ) ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน – มิถุนายน) (    ) ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป

3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป

ยุทธศาสตร

ปท่ี 1 . ปท่ี 2 . ปท่ี 3 . รวม
จํานวน
โครง
การ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครง
การ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครง
การ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครง
การ

งบ
ประมาณ

1. xx xx xx xx xx xx xx xxxx

2.
3.
ฯลฯ....

รวม

เกณฑการพิจารณา : พิจารณาวาแผนยุทธศาสตรน้ันๆ มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแตละ
ยุทธศาสตรอยางไร กระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยูเฉพาะยุทธศาสตรใดยุทธศาสตรหน่ึงหรอืไม อปท.
ใหความสําคญักับยุทธศาสตรใด

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทอถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน )
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4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร

ปท่ี 1…… ปท่ี 2…… ปท่ี 3….. รวม
จํานวน
โครงกา

ร

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงกา

ร

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

1. xx xxx xx xxx xx xxx xx xxxx
2.
3.
ฯลฯ....

รวม

เกณฑการพิจารณา : พิจารณาวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีโครงการและงบประมาณท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของจังหวัดมากนอยเพียงใด ถามีโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดมาก ก็แสดงใหเห็นวา แผนยุทธศาสตร
น้ัน เปนแผนยุทธศาสตรท่ีดี

5. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป ………..

ยุทธศาสตร

จํานวน
โครงการ
ท่ีเสร็จ

จํานวน
โครงการทีอยู
ระหวางการ
ดําเนินการ

จํานวน
โครงการท่ียัง

ไมได
ดําเนินการ

จํานวน
โครงการท่ีมี
การยกเลกิ

จํานวน
โครงการท่ีมี
การเพ่ิมเติม

จํานวน
โครงการ
ท้ังหมด

จํา
นวน

รอย
ละ

จํา
นวน

รอย
ละ

จํา
นวน

รอย
ละ

จํา
นวน

รอย
ละ

จํา
นวน

รอย
ละ

จํา
นวน

รอย
ละ

1. xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
2.
3.
ฯลฯ....

รวม

เกณฑการพิจารณา : 1. ทําการเปรียบเทียบกับขอมูลในแบบรายงานในไตรมาสกอนหนาน้ีวามีโครงการท่ี
เสร็จเพ่ิมข้ึนมากนอยเพียงใด เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในการดําเนินโครงการตามแผนฯ

2. หากมีรอยละของโครงการท่ีดําเนินงานเสร็จแลวมากเทาใด ก็จะแสดงใหเห็นวา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
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6. การเบิกจายงบประมาณ.............

ยุทธศาสตร งบปกติ เงินสะสม รวม
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

1 xxx xx xxx xx xxx xx
2.
3.
4.

รวม

เกณฑการพิจารณา : นําเขาขอมูลท่ีไดมาเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีไดระบุไวในแผน เพ่ือเปนขอมูลท่ีแสดงให
เห็นถึงสถานการณทางดานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินงานตามแผนน้ัน

สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7. โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป ............

โครงการ
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ

ดําเนินการ
เสร็จแลว

อยูในระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

งบประมาณท่ี
ไดรับ

งบประมาณท่ีเบิกจาย
ไป

1. xxx xxx xx xx xx
2.
3.
ฯลฯ....
รวม -

เกณฑการพิจารณา : พิจารณาวาสถานการณในการดาํเนินงานของโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุตนเฉพาะกิจน้ันเปน
อยางไร

สวนท่ี 4 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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คําชี้แจง : แบบท่ี 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตามยทุธศาสตรท่ีกําหนดไว

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ..................................................................................................
2. วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน................................................................................................................

สวนท่ี 2 ยุทธศาสตร และโครงการตามแผนพัฒนาป..............................
3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏบิัติ

ยุทธศาสตร
จํานวนโครงการ

จํานวนโครงการ
ท่ีปรากฏอยูในแผน

จํานวนโครงการ
ท่ีไดปฏิบัติ

1. xxx xxx
2. xxx xxx
3. xxx xxx
ฯลฯ........... xxx xxx

รวม xxxx xxxx

เกณฑการพิจารณา : หากจํานวนโครงการท่ีกําหนดไวในแผนกับโครงการท่ีปฏิบตัิจริงมีความสอดคลองกัน แสดง
วาองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดตามแผนฯ ท่ีกําหนด และหากมีโครงการท่ีปฏบิตัิจริงนอยกวาท่ี
กําหนดไวในแผนฯ แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมสามารถดําเนินงานไดตามแผนฯท่ีกําหนด

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
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คําชี้แจง : แบบท่ี 3/2 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานของ
อปท. ............................................................ในภาพรวม
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. เพศ  ชาย .... คน  หญิง ...... คน
2. อายุ  ต่ํากวา 20 ป ….. คน  20 - 30 ป…….คน  31- 41 ป.......คน

 41 – 50 ป...........คน  51 – 60 ป.........คน  มากกวา 60 ป......คน
3. การศึกษา  ประถมศึกษา.......คน  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา........ คน

 อนุปริญญาหรือเทียบเทา........คน
 ปริญญาตรี..........คน  สูงกวาปริญญาตร.ี......คน อ่ืนๆ........คน

4. อาชีพหลัก  รับราชการ.........คน  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน
 คาขายธุรกิจสวนตัว……..คน
 รับจาง......... คน นักเรียน/นักศึกษา..........คน  เกษตรกร…… คน
 อ่ืนๆ (ระบุ) .........คน

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อปท........................................
5. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อปท.....................................ในภาพรวมมากนอยเพียงใด

ประเด็น พอใจมาก
(คน)

พอใจ
(คน)

ไมพอใจ
(คน)

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม xxx
2) มีการประชาสมัพันธใหประชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม xxx
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ /
กิจกรรม

xxx

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให
ประชาชนทราบ

xxx

5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม xxx
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด xxx
7) ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถ่ิน

xxx

8) การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน xxx
9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม xxx

ภาพรวม xxxx

เกณฑการพิจารณา : ผูตอบแบบประเมินในแตละระดับความพึงพอใจมีจํานวนเทาใด

แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อปท.................ในภาพรวม
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สวนยุทธศาสตร 1 การพัฒนาดาน......................(ตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแตละดานท่ีกําหนดไว) ………
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. เพศ ชาย .... คน (   ) หญิง ...... คน

1. เพศ  ชาย .... คน  หญิง ...... คน
2. อายุ  ต่ํากวา 20 ป ….. คน  20 - 30 ป…….คน  31- 41 ป.......คน

 41 – 50 ป...........คน  51 – 60 ป.........คน  มากกวา 60 ป......คน
3. การศึกษา  ประถมศึกษา.......คน  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา........ คน

 อนุปริญญาหรือเทียบเทา........คน
 ปริญญาตรี..........คน  สูงกวาปริญญาตร.ี......คน อ่ืนๆ........คน

4. อาชีพหลัก  รับราชการ.........คน  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน
 คาขายธุรกิจสวนตัว……..คน
 รับจาง......... คน นักเรียน/นักศึกษา..........คน  เกษตรกร…… คน
 อ่ืนๆ (ระบุ) .........คน

สวน 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน อปท...............................................หากใหทานประเมินความ
พึงพอใจตอผลการดําเนินงาน อปท.................................... ในการพัฒนา
ดาน.........................(ตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแตละดานท่ีกําหนดไว) โดยใหคะแนนเต็ม 10
คะแนน  ทานใหคะแนน อปท.เทาใด ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ (คิดเปนรอยละ)

ประเด็น คะแนน
(10 คะแนน)

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ /กิจกรรม xxx
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ /กิจกรรม xxx
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ /กิจกรรม xxx
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรมใหประชาชนทราบ xxx
5) มีความโปรงใสในการดาํเนินโครงการ /กิจกรรม xxx
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด xxx
7) ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน xxx
8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม xxx

ภาพรวม xxxxx
เกณฑการพิจารณา : เปนคาคะแนน 0 - 10 ในแตละประเด็นการประเมิน
1. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
เกณฑการพิจารณา : หากคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0 หรือใกล 0 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรของ อปท. ไมประสบความสําเร็จ หากคาคะแนนความพึงพอใจเทากับ 5 แสดงวาผลการดําเนินงานใน
ยุทธศาสตรน้ันๆ ประสบความสําเร็จปานกลาง และหากคาคะแนนเทากับ 10 หรือใกลเคียง แสดงวาผลดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรของ อปท. ในยุทธศาสตรน้ันๆ ประสบผลสําเร็จมากท่ีสุด

แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัยในแตละยุทธศาสตร



ห น า | 113

แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

2.) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หนวย

ผลการดําเนินงาน
กอน

ดําเนินการ
(จํานวน)

หลัง
ดําเนินการ
(จํานวน)

เพ่ิม/ลด

1. จํานวนถนนท่ีกอสราง.........(ตวัอยาง) เสน
2. ประชาชนสญัจรสะดวก รวดเรว็ข้ึน......
(ตัวอยาง)

รอยละ

3. ฯลฯ...........

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก
เกณฑการพิจารณา : เปรียบเทียบกับขอมูลในปกอนหนาน้ี โดย (1) กรณี อปท.เลือกตัวช้ีวัดท่ีเมื่อหนวยท่ีวัดเพ่ิม
แสดงวาชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี เชน รายไดครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช เกณฑมนการพิจารณาจะพิจารณาวา
หลังดําเนินการตามแผนฯ น้ันๆ แลวหนวยท่ีทําการวัดเพ่ิมข้ึนหรือไม ถาเพ่ิมแสดงวา อปท.สามารถดําเนินงานได
ตามแผนท่ีกําหนด แตหากวาหนวยวัดเทาเดิม หรือลดลง แสดงวา อปท.ไมสามารถดําเนินงานไดตามแผนหรือ
ใกลเคียง แสดงวาผลดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ อปท. ในยุทธศาสตรน้ันๆ ประสบผลสําเร็จมากท่ีสุด



ภาคผนวก
ก  รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาทองถิน่
ข  การประเมินคุณภาพของแผน

- ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย



แผนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย



แบบแนวทางการพิจารณาคณุภาพแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามป
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปของ อปท.

ประเด็นพิจารณา คะแนน

1. ขอมลูสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 25
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65

3.1 วิสัยทัศน (5)
3.2 พันธกิจ (5)
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร (10)
3.4 เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร (5)
3.5 ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร (15)
3.6 กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร (15)
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร (10)

รวม 100



ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได
1. ขอมลูสภาพท่ัวไป
ของ อปท.

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี
- ขอมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสราง
พ้ืนฐาน สถานท่ีทองเท่ียว เปนตน และขอมูลเชิงสถิติท่ี
สําคัญ
- การประชุมประชาคมหรือประชุมอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะ
คลายกัน
- การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา
และ/หรือการใชขอมูล จปฐ.

- มีขอมูลสรุปผลการดาํเนินงานท่ีผานมา(เพ่ือดูการ
ดําเนินงานในแตละปท่ีผานมามีการดําเนินการบรรลุ
เปาหมายของยุทธศาสตรของแผนพัฒนามากนอยเพียงใด)

10
(3)

(3)

(2)

(2)

2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ

ครอบคลุมการวิเคราะหขอมลูท่ีสาํคัญดานเศรษฐกิจ
สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและมีการ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมลูท่ีสําคัญเพ่ือชี้ใหเห็นศักยภาพ
ปญหาและความตองกา
○ การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการจดัทําแผนพัฒนาและ/หรือ
จปฐ.

- ภาพรวมรายไดครัวเรือน การสรางอาชีพ
- มีการวิเคราะห หรือเปรียบทียบขอมูลท่ีสําคญั

ของจังหวัดและแสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปญหา
○ การวิเคราะหขอมูลสังคม

- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมลูท่ีสําคัญดานสังคมเชน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน
อาชญากรรม ปญหายาเสพตดิ เปนตน
- มีการวิเคราะห หรือ เปรยีบเทียบขอมูลท่ีสําคญั
ของ อปท. และแสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปญหา

○ การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลทีสําคัญ ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมท้ังภายในและ

ภายนอกของ อปท.

25

4

(2)
(2)

5

(3)

(2)

5

(2)

(3)



ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ี
ได

2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ(ตอ)

○ SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพของ อปท.
- การวิเคราะหตองสอดคลองกับการวิเคราะหขอมลู

พ้ืนฐาน
- มีการจําแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอกอยาง

ถูกตอง
○ สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิง
พ้ืนท่ี

- มีการประมวลปญหาและความตองการของ ประชาชนใน
พ้ืนท่ีโดนช้ีใหเห็นขนาดและความรุนแรงของปญหาความรอง
การ

- มีการระบุปญหาหรือความตองการในเชิงพ้ืนท่ีหรือ
กลุมเปาหมายท่ีชัดเจน

- การใชแผนชุมชน/แผนหมูบานเปนสวนประกอบในการ
จัดทําแผนพัฒนา

5

(3)

(2)

6

(2)

(2)

(2)

3. ยุทธศาสตร
3.1 วิสัยทัศน

○ มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี อปท.ตองการจะเปนหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพทีเปนลักษณะเฉพาะของ อปท.

- จุดเนนและสิ่งท่ีตองการเปนสอดคลองกับขอมลูท่ีนําเสนอ
- มีความเปนไปไดตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี

65

5
(3)
(2)

3.2 พันธกิจ
- แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปน เพ่ือนําไปสูการบรรลุ

วิสัยทัศน
- มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ

5
(3)

(2)
3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร

○ มีความชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนและเง่ือนไขเฉพาะ
ของพ้ืนท่ี

- ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพัฒนา
- ยุทธศาสตรเช่ือมโยงสอดคลองกันและตอบสนองปญหา

ศักยภาพของ อปท.
- มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.

10

(4)
(4)

(2)

3.4 เปาประสงค ○ สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
- มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
- มีความชัดเจนเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นวามคีวามตองการ

ท่ีจะบรรลุอะไรในชวง 5 ป

5
(4)
(3)



ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ี
ได

3.5 ตัวชี้วัดและคา
เปาหมายของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
○ ตัวชี้วัด

- มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงคและสะทอน
ผลลัพธตามเปาประสงค

- สามารถวัดไดในเชิงปรมิาณและคณุภาพ
○ คาเปาหมาย

- แสดงถึงความกาวหนาในแตละป
- มีความเปนไปไดอยูในขีดความสามารถท่ีทําไดท้ังในดาน

ปริมาณ งบประมาณ เทคนิค

15
9
(5)

(4)
6

(3)

(3)
3.6 กลยุทธของแต
ละประเด็น
ยุทธศาสตร

○ มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีสอด
รับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเปาประสงคของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรและสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของแต
ละพ้ืนท่ี
- ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเช่ือมโยงสอดคลองกันและมี

การบูรณาการกันในแตละยุทธศาสตรและนําไปสูการบรรลุ
เปาประสงคและยุทธศาสตร

- มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการท่ีชัดเจนเพ่ือ
นําไปสูการกําหนดแผนงานโครงการ

12

(6)

(6)

3.7 บัญชรีายการ/
ชุดโครงการ

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบดวย
○ โครงการ/กจิกรรม

- มีการวิเคราะหความคุมคาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของ
โครงการฯ กอนบรรจุในแผน

- ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม
- การจัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม

○ โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจนและ
นําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค

- โครงการฯ มีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยาง
ชัดเจนและนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค

- มีโครงการฯ ครบถวนท้ัง 3 ป(ในภาพรวมของแผน)

13
8
(3)

(3)
(2)

5

(3)

(2)

หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ ท่ีเก่ียวของ
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนําประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ

ไปเปนกรอบในการจัดทําแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประจําปได
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