พระบรมราโชวาท
“งานของแผ น ดิ น นั้ น เป น งานส ว นรวม มี ผ ลกว า งขวาง

เกี่ยวของกับบานเมืองและบุคคลทุกคนทุกฝาย เมื่อเปนงานสวนรวมและมีผล
เกี่ยวของกับคนหมูมาก ปญหาขอขัดแขงตางๆ อันเนื่องมาจากความคิดเห็น

ไม ต รงกั น ก็ ย อ มเกิ ด ขึ้ น บ า งเป น ปรกติ ธ รรมดา ข า ราชการผู ป ฏิ บั ติ
บริหารงานของแผ นดิน ตลอดจนทุก คนทุกฝายที่เกี่ยวข อง จึง ตองมีใจที่

หนั ก แน น และเป ด กว า งรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต า งแม ก ระทั้ ง คํ า

วิพากษวิจารณอยางมีสติใชปญญาและเหตุผลเปนเครื่องปฏิบัติวินิจฉัยโดย

ถื อว าความคิ ด เห็ น และคํ าวิ พ ากษ วิ จ ารณ นั้ น คื อการระดมสติ ป ญญาและ
ประสบการณอันหลากหลายจากทุกคนทุกฝาย เพื่อประโยชนแกการปฏิบัติ
บริ ห ารงานและการแก ไ ขป ญหาต างๆ ให ง านทุ ก ส ว นทุ ก ด านของแผ น ดิ น
สําเร็จผลเปนความเจริญมั่นคงแกประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง”

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

พระราชทานเนื่องในวันขาราชการพลเรือน

วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

คํานํา
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครอง
ส ว นท องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ กํ าหนดให องค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี อํานาจและหน าที่ ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนประชาชนในทองถิ่นไวอยางชัดเจน โดยคํานึงถึงการ
กระจายอํานาจใหแกทองถิ่น และจัดสรรสัดสวน ภาษี และอากรระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐ กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรตอบสนองตอ
ปญหาและความตองการของประชาชนและพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารส วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ สวนที่ ๓ อํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล มาตรา ๖๙/๑ กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการจัดทํา
แผนพัฒนาโดยใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด วยการ
จัด ทําแผนพัฒ นาขององค กรปกครองสว นท องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดให องค กรปกครองส ว น
ท องถิ่ น จั ด ทํ าแผนยุ ทธศาสตร การพั ฒ นา ซึ่ งเป น แนวพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม ขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนดแผนยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒ นาขององค กรปกครองสว น
ทองถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศนพันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ ตลอดจนนโยบายที่
สําคัญของรัฐบาล
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย ฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาทองถิ่น และใชเปนทิศทางในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยและประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับหนวยงานของรัฐ

คณะผูจัดทํา

งานวิเคราะหนโยบายและแผน
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กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1
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๑.๑ ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

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

แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
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เปลี่ยนแปลง โดยสามารถ จัดสรรทรัพยากรและศักยภาพที่มีอยูอยางจํากัดใหขับเคลื่อนได
อยางมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1. เพื่อสนองตอปญหาความตองการของประชาชนในพื้นที่ตําบลทะเมนชัยตาม
ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ตําบลทะเมนชัย

2. เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวน

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

1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงานที่รับผิดชอบ
เตรียมการจัดทําโครงการเพื่อเสนอใหผูบริหารอนุมัติ
ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญรวบรวมขอมูล ปญหา ศักยภาพ
ของทองถิ่น โดยจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อ
แจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนา
มากําหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
พรอมทั้งจัดลําดับความสําคัญของปญหา
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการณพัฒนาของทองถิ่นใน
ปจจุบันประเมินสถานภาพของทองถิ่นในปจจุบัน โดยใชเทคนิค SWOT analysis โดยการวิเคราะห
ถึงโอกาส และสภาวะคุกคาม หรือขอจากัด รวมถึงการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของทองถิ่น ซึ่งเปน
การพิจารณาถึงปจจัยภายในและปจจัยภายนอก SWOT analysis จุดแข็ง หมายถึง ทรัพยากรใน
การดาเนินงานหรือทุนทรัพยขององคกร
จุดออน หมายถึง ขอดอยขององคกรในการดําเนินงาน
โอกาส หมายถึง ปจจัยภายนอกที่สงผลใหการดําเนินงานขององคกรดีขึ้น
อุปสรรค หมายถึง ปจจัยภายนอกที่สงผลใหการดําเนินงานขององคกรดอยลง
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นขอมูลที่ไดจาก
ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 มากําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่น
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
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วิสัยทัศน (Vision) หมายถึง ถอยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณในอุดมคติ ซึ่งเปน
“จุดหมาย” ที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต อันเปนการตอบคําถามที่วา “ทองถิ่นตองการอะไร ใน
อนาคต”
พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอความหรือถอยแถลงที่แสดงถึงลักษณะ หรือ
ขอบขายในการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับ
องคกรหรือภาพลักษณที่ตองการ นําเสนอ และปณิธานหรือปรัชญาในการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เปนขอบเขตของบทบาทหนาที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุงเนนเปนพิเศษ
ที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว
ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนการนําเอาวิสัยทัศน
และภารกิ จหลักมาพิจารณากําหนดจุ ดมุงหมาย เพื่อเปนการกําหนดขอบเขตหรือประเภทของ
กิจกรรมที่ควรจะดําเนินการ เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนและภารกิจหลักที่ไดกําหนดไว
ขั้นตอนที่ 6 การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่นเปนการกําหนดผลสําเร็จที่
ตองการ โดยดําเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่จะตองทําแลว เพื่อพัฒนาทองถิ่นไปใหบรรลุ
ความตองการที่จะเปนในอนาคต
ขั้นตอนที่ 7 การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเมื่อได
ดําเนินการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจหลัก วัตถุประสงคและยุทธศาสตรการพัฒนาโดยอาศัยพื้นฐาน
การวิเคราะห SWOT แลว ขั้นตอนตอไปคือการกําหนดแนวทาง การพัฒนาของทองถิ่นซึ่งยุทธศาสตร
การพัฒนาทองถิ่น หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่แยบคาย อันบงบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวของ
องคกรวาจะกาวไปสูเปาหมายที่ตองการในอนาคตไดอยางไร จะไปถึงจุดหมายที่ตองการไดอยางไร
ขั้นตอนที่ 8 การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่นเปน การกําหนดปริมาณหรือ
จํานวนสิ่งที่ตองการใหบรรลุในแตละแนวทางการพัฒนาภายในเวลาที่กําหนด
ขั้นตอนที่ 9 การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น นําผลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 8 มาจัดทํารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
เพื่อพิจารณาและปรับปรุงกอนนําเสนอตอผูบริหารทองถิ่น เพื่ออนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
และประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1. เปนกรอบในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตรเปนการกําหนดแนวทางเพื่อบรรลุ
จุดมุงหมายขององคกรและเปรียบเสมือนเข็มทิศในการชี้ทางการพัฒนา ทาใหการปฏิบัติงานเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ําซอนและการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร
2. เปนการรวมพลังในองคกร กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตรเปนลักษณะของ
ความรวมมือรวมใจกันดําเนินงานของทุกฝายที่เกี่ยวของ อันจะสงผลตอความรูสึกในการมีสวนรวม
และเปนพันธกิจรวมกันในองคกรซึ่งผลจากการรวมมือกันจะนําไปสูการมีผลงานที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
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3. เปนตัวสงเสริมกําลังใจในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตรไมเปนเพียงการ
วิเคราะหขอมูลแตรวมถึงความคิดสรางสรรค และแผนยุทธศาสตรจะทําใหผูปฏิบัติงานทราบ แนวทาง
และความมุงหวังจึงสงผลใหเกิดความมั่น ใจในแนวทางการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติ งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
4. แผนยุทธศาสตรเปนตัวสะทอนใหเห็นทุกสถานการณ ทั้งในอดีต ปจจุบัน และ
อนาคตในภาพของศักยภาพหรือจุดแข็ง จุดออนขององคกร ตลอดทั้งปจจัยที่จะสนับสนุนหรือเปน
อุปสรรคในการปฏิบัติงานขององคกร

แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

บทที่ ๒

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของ

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
2.1 สภาพทั่วไป

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

5.

เนื้อที่ตั้ง สํานักงาน คือที่สาธารณประโยชน จํานวน 10 ไร หรือ 4,000

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

แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
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2.1.2 การปกครองแบงออกเปน 10 หมูบาน
ตารางที่ 1 สถิติประชากรชาย/หญิง และจํานวนครัวเรือนระดับตําบล
หมูที่
4
6
8
9
10
11
12
15
16
17

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

เพศชาย
(คน)
245
248
458
263
178
319
195
256
277
117
2,651

เพศหญิง
(คน)
372
224
462
266
183
337
234
260
243
133
2,714

รวม
(คน)
717
472
915
529
361
656
429
516
520
250
5,365

จํานวนหลังคา
เรือน(หลัง)
171
121
192
127
97
174
95
124
124
58
1,283

หมายเหตุ

ที่มา : 1. สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อําเภอลําปลายมาศ (ขอมูล ณ วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม 2558)
2.1.3 ขอมูลประชากร (1) จํานวนประชากรทั้งสิ้น จํานวน 5,365 คน
(2) จํานวนครัวเรือน
จํานวน 1,283 หลังคาเรือน
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ห น า | 7

1. กํานัน/ผูใหญบาน กํานันตําบลทะเมนชัย 1 คน ผูใหญบาน 9 คน ผูชวยผูใหญบาน 21 คน ดังนี้
ตารางที่ 2 ตารางทําเนียบกํานัน/ผูใหญบานตําบลทะเมนชัย
ชื่อ-สกุล
กํานัน/ผูใหญบาน
นายแสงจันทร จําปาแดง

วันดํารง
ตําแหนง

หมูที่

ชื่อหมูบาน

4

บานหนองมวง

6

บานบริหารชนบท

8

บานหนองไทร

นางรําไพ อินทะดก

8 ม.ค. 56

9

บานหนองบัว

นายพลากร พูนนอก

30 มิ.ย. 51

10

บานหนองมวงนอย

11

บานหนองน้ําขุน

12

บานบุตาริด

15

บานหนองมวงใต

16

บานนอยพัฒนา

17

บานใหมอัมพวัน

นายนิวัฒน ทองทา

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

14 ม.ค. 52
17 มิ.ย.
2552

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

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

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

ตําแหนง
สารวัตรกํานัน
สารวัตรกํานัน
แพทยประจําตําบล

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

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

6
1
32
1

แหง
แหง
แหง
แหง

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

1

แหง

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

2.2 ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น มีดังนี้
2.2.1 ขอมูลดานการเมือง

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

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

ตําแหนง
ประธานสภา อบต.ทะเมนชัย
รองประธานสภา อบต.ทะเมนชัย

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

วันดํารงตําแหนง

หมายเหตุ

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

แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
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ตารางที่ 4 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประกอบดวย (ตอ)
ลําดับ
ที่
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15,
16.
17.
18.
19.
20.

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

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

วันดํารงตําแหนง

หมายเหตุ

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

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

ชื่อ-สกุล
นายทองอยู อินทรกําแหง
นายวสวัตติ์ ทองสิริเรืองชัย
นางสมบัติ สีดาสะมา
นายชัยศิลป มีศรี

ตําแหนง

วันดํารงตําแหนง

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

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

การบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประกอบดวย นายกองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนฝายบริหารงานดานนโยบาย มีรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย จํานวน 2 คน และมีเลขานายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน และฝาย
ปฏิบัติงานประจํามีปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัยและลูกจางเปนฝายปฏิบัติ ติดตามนโยบายที่นายกองคการบริหารสวน
ตําบลมอบหมายงานใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนที่กําหนด แบงเปนสวนราชการได 5 สวน ดังนี้
1. สํานักปลัด
2. กองคลัง
3. กองชาง
4. สวนการศึกษา
5. สวนสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
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2.2.3 ฝายขาราชการประจําและลูกจาง
บุคลากร(ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป
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

แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
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แผนผังโครงสรางองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
โครงสราง อบต.ทะเมนชัย

สภา อบต.ทะเมนชัย

นายก อบต.ทะเมนชัย
เลขานายก
อบต.

ประธานสภา อบต.ทะเมนชัย
เลขานุการสภาฯ
รองประธานสภา อบต.ทะเมนชัย

สมาชิกสภา อบต.ทะเมนชัย

สํานักงานปลัด

กองคลัง

ปลัด อบต.ทะเมนชัย

รองนายก อบต.ทะเมน
ชัย

รองปลัด อบต.ทะเมนชัย

รองนายก อบต.ทะเมน
ชัย

กองชาง

สวนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

สวนสวัสดิการสังคม
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แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 8)

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 6)

สํานักงานปลัด
หัวหนาสํานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป 6)

1. งานบริหารทั่วไป

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

กองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง 7)
1. งานการเงิน
2. งานบัญชี
3. งานจัดเก็บและพัฒนา
รายได
4. งานทะเบียนทรัพยสิน
และพัสดุ

กองชาง
ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง 7)
1. งานกอสราง
2. งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร
3. งานผังเมือง
4. งานประสาน
สาธารณูปโภค

สวนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
หัวหนาสวนการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา 6)
1. งานบริหารการศึกษา
2. งานสงเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
3. งานกิจการโรงเรียน

สวนสวัสดิการสังคม
หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6)
1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
2. งานสังคมสังเคราะห
3. งานสงเสริมอาชีพและพัฒนา
สตรี
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2.2.6 รายรับขององคการบริหารสวนตําบล
ประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ 2557
- เงินรายไดที่ อบต.จัดเก็บเอง
- รายไดที่สวนราชการตางๆ จัดเก็บให
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาลโดยระบุวัตถุประสงค

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2.2.7 เครื่องมือดานการใหบริการ
- รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค
- รถยนตนั่งสวนกลาง

จํานวน
จํานวน

27,874,010.54
806,574.53
12,219,613.04
7,985,633.00
6,862,190.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1 คัน
1 คัน

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

จุดยืนทางยุทธศาสตร
ประเทศไทยกํ าหนดยุทธศาสตรเ พื่ อสร างสั งคมที่ อยู รว มกัน อย างมี ความสุขด ว ย
ความเสมอภาพเปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแผลง เปนสังคมที่มีคุณภาพ คนมีความมั่นคง
ในชีวิต ไดรับการคุมครองทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร
และกระบวน ทุกภาคสวนไดรับการเสริ มพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาประเทศ
ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนสังคมแหงการเรียนรู มีความมั่นคงดานอาหารและ
พลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยง
กั บ ประเทศในภู มิ ภ าคเพื่ อ ความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม มี ค วามมั่ น คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน รวมทั้งสรางภูมิคุมกัน เพื่อ
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
จากการกําหนดนโยบายเรงดวน และนโยบายสําคัญยุทธศาสตรการเขาสูประชาคม
อาเซียน ป 2558 ของประเทศไทย และวิสัยทัศจังหวัดบุรีรัมย (Vision) ที่มุงสราง “ศูนยกลางการ
ทองเที่ยวอารยธรรมขอม เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเปนสุข” ดวยยุทธศาสตร (Strategic issues)
การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมี
เสถียรภาพ การเสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมี
คุณภาพ การบริหารจัดการฐานทรัพยากรใหยั่งยืนและสรางสิ่งแวดลอมที่ดีการเสริมสรางความเปน
เลิศในการบริหารจัดการ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีศักยภาพดานการเกษตร และมีทุนภายในที่
สนับสนุนการพัฒนาชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง การพัฒนาคํานึงถึงความสมดุล
ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย คือ
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่สําคัญชองชาติ
การจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยมีความสอดคลอง
เชื่อมโยงกับ นโยบายและยุทธศาสตรในระดับตางๆ เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรประเทศ (Country
Strategy) ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ยุทธศาสตร หลักของคณะรักษา
ความมั่นคงแหงชาติ (คสช.) คานิยมหลักของคนไทย และยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน แนว
ทางการดําเนินการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคกลาง ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลาง
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
บุรีรัมย นโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนตน แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนเครื่องมือที่สําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาตําบล
ตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 เปนแผนที่เกิดจากการมีสวนรวมของประชาชนในการรวม
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา ความตองการของประชาชนเอง ซึ่งจะทําใหการแกไขปญหาเปนไป
อยางถูกตองตรงกับปญหาที่เกิดขึ้นจริง ทําใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดจากการดําเนินงานของ
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทะเมนชั ย สํ า หรั บ แนวคิ ด ที่ สํ า คั ญ ที่ เ ป น แนวทางในการจั ด ทํ า แผน
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีดังตอไปนี้
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงคและเปาหมาย ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาที่มีลาดับความสําคัญสูง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เปนแผนยุทธศาสตรที่ชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง
เพื่อมุงสูวิสัยทัศนระยะยาว ที่ทุกภาคสวนในสังคมไทยไดเห็นพองรวมกันกําหนดเปนวิสัยทัศนป พ.ศ.
2570 ซึ่งกําหนดไววา “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง
ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มี
คุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยูในสภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและ
กัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทาง
เศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมี
ศักดิ์ศรี”
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1.1 วิสัยทัศน

“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
ดวยความเสมอภาค เปนธรรม

และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”

1.2 พันธกิจ
พันธกิจ
1) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต
ไดรับการคุมครองทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึง
ทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาคทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลัง
ใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
โปรงใส เปนธรรม
2) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการ
ดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความ
เขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง
3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู
สรางสรรค และภูมิปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสราง
การผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4) สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุน
การมี ส ว นร ว มของชุ มชน รวมทั้ งสร างภู มิ คุมกั น เพื่ อรองรั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
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1.3 วัตถุประสงค
1) เพื่อเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข
2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมทั้งทางกาย ใจ สติปญญา
อารมณคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความ
เชื่อมโยงกับเครือขายการผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคใน
ภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
นําไปสูการเปนสังคมคารบอนต่ํา
4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
1.4 เปาหมายหลัก
1) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ํา
ในสังคมลดลง สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมต่ํากวา
5.0 คะแนน
2) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งมากขึ้น
3) เศรษฐกิจ เติ บ โตในอั ต ราที่ เ หมาะสมตามศั กยภาพของประเทศ ให
ความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพรวมไมต่ํากวารอยละ ๓.๐ ตอป เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ ใหมีไมต่ํากวารอยละ 4.00
๔) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปาไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
1.5 ตัวชี้วัด
1) ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข ดัชนีความสงบสุข สัดสวนรายไดระหวางกลุม
ประชากรที่มีรายไดสูงสุดรอยละ 10.0 กับกลุมที่มีรายไดนอยรอยละ 1.0 สัดสวนผูอยูใตเสนความ
ยากจน สัดสวนแรงงานนอกระบบที่สามารถเขาถึงการคุมครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณการ
คอรรัปชั่น
2) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม สัดสวนประชากรที่เขาถึงโครงขายคมนาคมและอินเทอรเน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากร
ดานการวิจัยและพัฒนา อัตราการปวยดวยโรคไมติดตอ และดัชนีความอบอุนของครอบครัว
3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ผลิตภาพการผลิตรวม
อันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
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4) คุณภาพน้ําและอากาศ รอยละของพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ประเทศ และสัดสวน
การปลอยกาซเรือนกระจกตอหัวเปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศตอหัว
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยาง
มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว
คาดการณไดยากและซับซอนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดกําหนด
ทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมาะสม โดยเรงสรางภูมิคุมกันเพื่อปองกันปจจัยเสี่ยง และเสริม
รากฐานของประเทศดานตางๆ ใหเขมแข็งควบคูไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มี
โอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมทั้ง
สรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู และความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภค
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญ
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีดังนี้
2.1 ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับ
2.1.1 การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทย
ควบคูกับการเสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง
มุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความ
หลากหลายและแข็งแกรงมากขึ้น สงเสริมการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความเปนธรรม ปรับโครงสราง
ภาษีทั้งระบบใหสนับสนุนการกระจายรายไดและเปนเครื่องมือสรางความเปนธรรมในการจัดสรร
ทรัพยากรและการถือครองทรัพยสิน พัฒนาการใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขาถึง
ขอมูลขาวสารในการพัฒนาอาชีพ สงเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสรางความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคมแกคนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการคุมครองทางสังคมให
ครอบคลุมทุกคนอยางทั่วถึง สอดคลองกับความตองการและความจําเปน
2.1.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เนนการสราง
ภูมิคุมกันระดับปจเจก และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุง
พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางเทาเทียมและทั่วถึง การ
จัดหาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอย การเขาถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคม
ให มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภ าพ พัฒ นาระบบการเงิ นฐานรากและระบบการออมที่ หลากหลาย
เสริมสรางเจตคติ ดานความเสมอภาคระหว างหญิงและชาย และพั ฒนาระบบฐานขอมูลในการ
คุ มครองทางสั ง คมให ครอบคลุ มประชาชนทุ กคนตามสิ ทธิ และสามารถเข าถึ งบริ การอย างมี
ประสิทธิภาพ
2.1.3. การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตใน
สังคมและมีสวนรวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี ใหทุกคน
สามารถแสดงออกทางความคิดอยางสรางสรรค เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการ
จัดการปญหาของชุมชนดวยตนเอง สนับสนุนการรวมกลุมอาชีพที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่
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สงเสริมใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนพลังรวมในการพัฒนา
สังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุมครองผูบริโภคเพิ่มช องทางการเขาถึงขอมูลและองคความรู
เกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภค สงเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติ
และระดับทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
2.1.4
การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและ
ตระหนักถึงผลประโยชนของสังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
โปรงใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม โดยสรางคานิยมใหมที่ยอมรับรวมกันบนฐาน
ของความไวเนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันในสังคม สงเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนําไปสูการ
เปนประชาธิปไตยที่ถูกตองและเหมาะสม เสริมสรางระบบบริหารราชการใหเขมแข็งมีประสิทธิภาพ มี
ระบบถวงดุลอํานาจการตรวจสอบที่เขมงวดและรอบดาน พัฒนาขาราชการใหมีคุณภาพสูง มี
คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบใหเปน
ประชาธิปไตยของมวลชน สรางความเทาเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพิ่มชองทางในการรับขอ
รองเรียนและใหความชวยเหลือเยียวยาแกผูเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม
รวมทั้งสนับสนุนการใชสื่อเพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น และสังคมออนไลนใหเปนพลัง
หนุนเสริมการพัฒนา
2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ให
ความสําคัญกับ
2.2.1. การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม เปนการ
สงเสริมคูสมรสที่มีความพรอมใหมีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุไมใหต่ํากวาระดับที่
เป น อยู ป จ จุ บั น สนั บ สนุ น การกระจายตั ว และส ง เสริ ม การตั้ ง ถิ่ น ฐานของประชากรให เ หมาะสม
สอดคลองกับศักยภาพ โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่
2.2.2. การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มุงพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกชวงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางวัฒนธรรมการ
เกื้อกูล พัฒนาทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต ตอยอดสูการสรางนวัตกรรมที่เกิดจากการ
ฝกฝนเปนความคิดสรางสรรคปลูกฝงการพรอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม
ซื่อสัตย มีระเบียบวินัย พัฒนาคนดวยการเรียนรูในศาสตรวิทยาการใหสามารถประกอบอาชีพไดอยาง
หลากหลาย สอดคลองกับแนวโนมการจางงานและเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สรางจิตสํานึกใหคนไทยมีความรับผิดชอบตอสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สรางคานิยม
การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม เรียนรูการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติ
2.2.3. การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม โดยสราง
เสริมสุขภาวะคนไทยใหมีความสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ พัฒนาความรูและทักษะในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัว ชุมชน สรางการมีสวนรวมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อตอ
สุขภาพ ควบคูกับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพ พรอมทั้งการสงเสริมการแพทย
ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานขอมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขให
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เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากรตลอดจนการใชมาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2.2.4. การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปน
หนาที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝรู รักการอานตั้งแตวัยเด็ก และสงเสริมการเรียนรูรวมกันของคนตาง
วัย ควบคูกับการสงเสริมใหองคกร กลุมบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรู
อยางสรางสรรค สื่อสารดวยภาษาที่เขาใจงาย รวมถึงสงเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน และสรางสังคมแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพและสนับสนุนปจจัยที่กอใหเกิดการ
เรียนรูตลอดชีวิต
2.2.5. การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม เปนการเสริมสราง
ความเขมแข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมใหเอื้อตอการพัฒนาคน สรางคานิยมใหคน
ไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกตางของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปญหา
ความขัดแยงทางความคิด และสรางความเปนเอกภาพในสังคม สรางเครือขายความรวมมือทาง
วัฒนธรรมรวมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนใหเกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมใน
รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริมความเขาใจระหวางประชาชนในการเรียนรูประวัติศาสตร
วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลขาวสาร
2.3 ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
ใหความสําคัญกับ
2.3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็ง
และยั่งยืนมุงรักษา ปองกัน และคุมครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนใหเกษตรกรราย
ยอยมีที่ดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดิน ใชมาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจใหบุคคลผู
ถือครองที่ดินทําประโยชนในพื้นที่ดังกลาวมากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอยางเทา
เทียมและเปน ธรรมเรงรัดการจั ดให มีองค กรและระบบบริหารจัด การที่ดิน ใหเป นรูป ธรรมโดยเร็ ว
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟนฟูและสงเสริมคานิยม วัฒนธรรมที่ดี
และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
2.3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให
ความสํ าคัญกั บการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่ อง สนับ สนุนการวิจัย และพั ฒนาของภาคเอกชน
สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่ ควบคุมและกํากับดูแลใหมีการนําเขาและ
ใชสารเคมีทางการเกษตรที่ไดมาตรฐาน ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตใหทั่วถึง สงเสริมการ
ผลิตที่คงไวซึ่งความหลากหลายของพันธุพืชและสัตวที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม
ของประเทศ พัฒนาและเสริมสรางองคความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางๆ ที่เหมาะสมทาง
การเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใชเทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหแกเกษตรกรอยาง
ตอเนื่องและทั่วถึง
2.3.3 การสร า งมู ล ค า เพิ่ มผลผลิ ต ทางการเกษตรตลอดห ว งโซ การผลิ ต
สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร อาหาร และพลังงาน
สงเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่ใหรวมทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและ
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ผูประกอบการนําองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดล อมบนฐาน
ความคิดริเริ่มสรางสรรคมาใชในการสรางมูลคาเพิ่มสินคา ผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินคาเกษตรใหเทียบเทาระดับ
สากล สงเสริมระบบตลาดกลางสินคาเกษตรและตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา สงเสริม
ภาคเอกชนและองคกรชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการระบบสินคาเกษตรและอาหาร
รวมกับสถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของภาคเกษตร
2.3.4 การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร มุงพัฒนาระบบ
การสรางหลักประกันรายไดของเกษตรกรใหมีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนา
ระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร สงเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เปนธรรมแกทุก
ฝาย ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของเกษตรกร สรางแรงจูงใจใหเยาวชน เกษตรกรรุนใหม
และแรงงานที่มีคุณภาพเขาสูอาชีพเกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนใหเปน
กลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร เสริมสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอยที่ไดรับ
ผลกระทบจากการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารที่มีตนทุนต่ําที่เปนผลมาจากขอตกลงการเปดการคาเสรี
2.3.5 การสรางความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน โดยสงเสริมใหเกษตรกรปลูกตนไมและปลูกปาโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น
สงเสริมใหเกษตรกรทําการเกษตรดว ยระบบเกษตรยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง
สนับสนุนใหมีการจัดการและเผยแพรองคความรูและการพัฒนาดานอาหารศึกษาทุกรูปแบบอยาง
ตอเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุน
การสรางเครือขายการผลิตและการบริโภคที่เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยูบริเวณใกลเคียงกัน สงเสริม
การนําวั ตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตไดในชุมชนและที่ เหลือใชจากการเกษตรมาผลิตเปน พลังงาน
ทดแทนในชุมชน รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ใหเปนเครื่องมือในการสราง
ความเขมแข็งดานอาหารใหกับเกษตรกรและชุมชนอยางเปนระบบ
2.3.6 การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีว ภาพเพื่อสนับสนุ นการพัฒนา
ประเทศและความเขมแข็งภาคเกษตร ดวยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน จัดใหมีระบบการบริหารจัดการสินคาเกษตรที่ใชเปนทั้งอาหารและ
พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใชพลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ
จัดใหมีกลไกกํากับดูแลโครงสรางราคาของพลังงานชีวภาพ และปลูกจิตสํานึกในการใชพลังงาน
ชีวภาพอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
2.3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดาน
อาหารและพลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือขายปราชญชาวบาน ภาคเอกชน และ
ชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการ
ทํางานของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของใหมีการรวมมือและบูรณาการการทํางานอยางจริงจัง ทั้งใน
สวนกลางและระดับพื้นที่ พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานอาหารและพลังงานตั้งแตการผลิต
การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดานการเกษตร สงเสริมความ
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รวมมือระหวางประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่กอใหเกิดความ
มั่นคงดานอาหารและพลังงาน
2.4 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและ
ยั่งยืนใหความสําคัญกับ
2.4.1 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดย
สรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
และผลักดันใหมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็งและแขงขันได ดวยการปรับ
โครงสรางการคาและการลงทุนใหสอดคลองกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และ
เศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสรางภาคบริการใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มกับสาขาบริการที่มี
ศักยภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบนฐานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรคซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสรางสรรคการพัฒนาเมืองสรางสรรค และการพัฒนา
อุตสาหกรรมสรางสรรค พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสราง
มูลคาเพิ่มดวยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุง
การปรับโครงสรางอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพและยั่งยืน ดวยการใชความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และความคิดสรางสรรค สูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
2.4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหเปนพลัง
ขับเคลื่อนการปรั บโครงสรางเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน เน นการนําความคิ ด
สรางสรรค ภูมิปญญาทองถิ่นทรัพยสินทางปญญา วิจัยและพัฒนาไปตอยอด ถายทอด และ
ประยุกตใชประโยชนทั้งเชิงพาณิชย สังคม และชุมชน โดยสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการ
พัฒนาและประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่สงเสริมการใชความคิด
สรางสรรคและสรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของ
ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
2.4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ เทาเทียม
และเปนธรรมมุงพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งกําลังแรงงานใหเอื้อตอการปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ พัฒนาระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญา พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
ของประเทศใหเชื่อมโยงการขนสงทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
มาตรฐานสูสากล สรางความมั่นคงดานพลังงานดวยการสงเสริมการใชพลังงานสะอาด พัฒนาพลังงาน
ทางเลือก และเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบตางๆ
ทางเศรษฐกิจใหเอื้อตอการเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันและสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมโลก
2.4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ ใหความสําคัญ
กับการบริหารจัดการดานการเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ
แวดลอมและทันตอเหตุการณ เพิ่มบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจใหสอดคลองกับทิศทางการ
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พัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝาระวังความผันผวน
ทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองครวม เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุน
ระหวางประเทศ และการบริหารจัดการดานการคลังที่ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายไดของประเทศ
เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ปองกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ สงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทุน
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการใหบริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐเพิ่มขึ้น และเสริมสรางความเขมแข็ง
ทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.5 ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับ
2.5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใต
กรอบความรวมมือในอนุภูมิภาคตางๆ มุงพัฒนาบริการขนสงและโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพและได
มาตรฐานสากลปรับปรุงกฎระเบียบการขนสงคนและสินคาที่เกี่ยวของ พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการ
ขนส งและโลจิสติ กส เชื่ อมโยงการพั ฒนาเศรษฐกิ จตามแนวพื้น ที่ช ายแดน/เขตเศรษฐกิ จชายแดน
ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ
2.5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุ
ภูมิภาคมุงพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตใหเปนฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตร และการทองเที่ยว พัฒนา
เขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
บานใหบรรลุประโยชนรวมกันทั้งดานความมั่นคงและเสถียรภาพของพื้นที่
2.5.3 การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน เปนการพัฒนา
ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวน
เศรษฐกิจ เสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐาน เปนที่
ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝมือแรงงาน กําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินคา
และบริการ ที่เปนการปองกันสินคาและบริการนําเขาที่ไมไดคุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบาน
2.5.4 การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใต
บทบาทที่สรางสรรค เปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก มุงรักษาบทบาท
ของไทยในการมีสวนรวมกําหนดยุทธศาสตรของกรอบความรวมมือที่ดําเนินอยู รวมทั้งรักษาดุลยภาพ
ของปฏิสัมพันธกับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม
2.5.5 การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยการเคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเรง
ดําเนินการดานความรวมมือในการกําหนดมาตรฐานฝมือระหวางประเทศเพื่ออํานวยความสะดวกการ
เคลื่อนยายแรงงานในภูมิภาค สงเสริมผูประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสูตางประเทศ
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โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน คุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทยและแรงงานไทย
ในตางประเทศ
2.5.6 การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต
ปองกันภัยจากการกอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย
มุงพัฒนาศักยภาพและความพรอมในการปองกันและแกปญหาขามชาติดานการกอการราย ยาเสพติด
และการหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ พัฒนาศักยภาพและความรวมมือภายในภูมิภาคเพื่อเตรียมพรอม
รับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และรวมมือในการปองกันการติดเชื้อและการแพรระบาดของ
โรคอุบัติใหมและโรคระบาดซ้ํา
2.5.7 การเสริมสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเปดรับความ
รวมมือกับองคกรระหวางประเทศที่ไมแสวงหากําไร เปนการดําเนินการภายใตกรอบความรวมมือดาน
สิ่งแวดลอมในระดับอนุภูมิภาค เสริมสรางการผลิตและบริโภคสินคาและบริการที่นําสูการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก สงเสริมและอํานวยความสะดวกองคกรระหวางประเทศที่ไมแสวงหากําไรใหมี
บทบาทเพิ่มขึ้นในการใหไทยเปนฐานการดําเนินความรวมมือเพื่อการพัฒนาประเทศในภูมิภาค
2.5.8 การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีที่มีผลบังคับใชแลว
เปนการสรางองคความรูใหกับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบใหสามารถ
พัฒนาศักยภาพและโอกาสของตนเองในการใชประโยชนจากการเปดการคาเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมที่ไดรับการสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไมสามารถปรับตัวไดทัน
2.5.9 การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจ
ในเอเชียรวมทั้งเปนฐานความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดใหมีสิทธิประโยชนและการอํานวย
ความสะดวกที่จําเปน เพื่อใหมีการจัดตั้งสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทของ
องคกรระหวางประเทศที่ไมแสวงกําไร
2.5.10 การปรั บ ปรุ ง และเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของภาคี การพั ฒ นา
ภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชนทองถิ่น มุงเสริมสรางศักยภาพชุมชนทองถิ่นใหรับรูและเตรียมพรอม
รับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ใน
การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให
สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน สงเสริมศักยภาพดานวิชาการและเครือขายของ
สถาบันการศึกษาของไทยที่สรางความใกลชิด และปฏิสัมพันธกับประเทศในอนุภูมิภาค
ความสําคัญกับ

2.6 ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ให

2.6.1 การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมมุงรักษาและฟนฟูพื้นที่ปาและเขตอนุรักษ พัฒนาระบบฐานขอมูลและการจัดการองค
ความรูใหเปนเครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและ
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การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เรงรัดการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ ปรับปรุงและ
ฟนฟูแหลงน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําตนทุนสงเสริมใหเกิดการใชน้ําอยามีประสิทธิภาพ จัดทําแผนแมบท
โครงสรางพื้นฐานดานทรัพยากรน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคอยางเปนระบบ รวมทั้งสงเสริมการอนุรักษ
และใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ
2.6.2
การปรั บ กระบวนทั ศ น ก ารพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นประเทศเพื่ อ
เตรียมพร อมไปสูการเปนเศรษฐกิจ และสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกั บสิ่งแวดลอม โดยปรั บ
โครงสรางการผลิตของประเทศและพฤติกรรมการบริโภคเพื่อเตรียมพรอมไปสูเศรษฐกิจคารบอนต่ํา
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคคมนาคมและขนสง เพื่อลด
ปริมาณกาซเรือนกระจก พั ฒนาเมืองที่เปนมิ ตรกับสิ่งแวดลอมเนนการวางผังเมืองที่ผสมผสาน
วัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเขาดวยกัน
2.6.3 การยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการรองรั บ และปรั บ ตั ว ต อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน มุงพัฒนาองคความรูและเครื่องมือในการ
บริหารจัด การเพื่อรองรั บกับ ความทาทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนา
ศักยภาพชุมชนใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.6.4 การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดวยการจัดทํา
แผนที่และจัดลําดับพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติ
ใหมีประสิทธิภาพพัฒนาระบบฐานขอมูล การสื่อสารโทรคมนาคม สงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีดานการจัดการภัยพิบัติ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอยางจริงจัง และใหมี
มาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และทองถิ่นใหมีการ
เตรียมความพรอม และจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ
2.6.5 การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤต
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุงติดตามและเฝาระวังมาตรการการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่อาจ
สงผลกระทบตอการคาและการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทาง
การคาและขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษา
ผลกระทบและกําหนดแผนกลยุทธรายสินคา รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินคาและธุรกิจที่เกี่ยวของ
สงเสริมใหผูสงออกทําคารบอนฟุตพริ้นต และสรางแรงจูงใจใหเกิดอุตสาหกรรมใหมๆ เพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
2.6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบ
ความตกลงและพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ เปนการศึกษารายละเอียดและสรางความ
เขาใจในพันธกรณีติดตามสถานการณการเจรจาและทาทีของประเทศตางๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
เพื่อเสริมสรางทักษะการเจรจาพัฒนาความรวมมือในกลุมอาเซียนและประเทศคูคาสําคัญ สนับสนุน
การดําเนินงานตามพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.6.7 การควบคุมและลดมลพิษ มุงลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะ
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
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อิเล็กทรอนิกส และขยะติดเชื้อลดความเสี่ยงอันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และ
พัฒนาระบบเตือนภัย แจงเหตุฉุกเฉิน และระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยดานมลพิษ
2.6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ มุงสงเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนใน
การเขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อแกปญหาความเหลื่อมล้ําในการ
เขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐใหเอื้อตอการ
อนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู
ผลั ก ดั น ให มี ก ารจั ด เก็ บ ภาษี สิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ สร า งแรงจู ง ใจในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและลดการกอมลพิษ สรางรายไดจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลรวมทั้งสงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสราง
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
3. การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สูการปฏิบัติ
การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ ให
ความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เปนกรอบทิศทาง
หลัก และแปลงสูการปฏิบัติในระดับตางๆ ที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม และกระจายการพัฒนาลงสู
พื้นที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจ และการมีสวนรวม ใหจังหวัดเปนพื้นที่ดําเนินการขับเคลื่อน
การพัฒนา และเปนจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสูประเทศและประเทศสูชุมชน เพิ่มการใช
องคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคใหเปนเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาในทุกภาคสวนทั้งระดับพื้นที่ ทองถิ่น และชุมชนใชกลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ
ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนอยางบูรณาการใหการขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพ
ดวยกระบวนการสรางเครือขายหรือคลัสเตอรที่ตอบสนองตอการแกปญหาและการพัฒนาศักยภาพ
ของพื้นที่ โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้
1. การสรางความรูความเขาใจใหทุกภาคสวนตระหนักถึงความสําคัญและพรอม
เขารวมในการผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปสูการปฏิบัติ โดยจัดทําแนวทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนตระหนักและยอมรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สรางความเขาใจใหภาค
การเมืองในเปาประสงคและแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และผลักดันใหภาคการเมืองนํา
ประเด็นการพัฒนาสําคัญไปผสมผสานในการจัดทํานโยบาย รวมทั้งจัดทําคูมือการแปลงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 เผยแพรใหภาคีการพัฒนารับรูและนําไปปฏิบัติ
2. การสรางความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล
แผนการบริหารราชการแผนดิน และแผนระดับอื่นๆ โดยกําหนดประเด็นการพัฒนาสําคัญภายใต
ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 ที่เสนอตอสาธารณะอยางชัดเจน บูรณาการประเด็นการ
พัฒนาภายใตยุทธศาสตรที่มีความเชื่อมโยงกัน และจัดทําเปนแผนการลงทุนหรือแผนพัฒนาเฉพาะ
ดานที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติเชื่อมโยงแนวคิดพื้นฐาน ยุทธศาสตร ประเด็นพัฒนาสําคัญ
และแผนพัฒนาเฉพาะดานภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เขากับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน และแผนระดับตางๆ จัดทํายุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณแบบมีสวนรวม โดย
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
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บูรณาการสาระสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกัน
รวมถึงกําหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด /กลุมจังหวัด และแผนทองถิ่น
ภายใตแนวทางการพัฒนาภาคที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ตลอดจนผลักดันใหภาคเอกชน
นําประเด็นการพัฒนาสําคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 พิจารณาประกอบการจัดทําแผนการลงทุน
ทางธุรกิจ
3. การสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนา
ตางๆ นําการวิจัยเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายตางๆ ใหเอื้อตอการ
ขับเคลื่อนการพัฒนานําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร จัดทําฐานขอมูลที่ภาค
สวนตางๆ เขาถึงและใชประโยชนไดงาย รวมทั้งสรางชองทางใหประชาสังคมมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและรวมกิจกรรมการพัฒนา
4. การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุน
ใหเชื่อมโยงคณะกรรมการระดับชาติที่มีอยูนําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มาเปนกรอบดําเนินงานอยาง
เปนรูปธรรมใหจังหวัดเปนจุดประสานการพัฒนาระดับพื้นที่ รวมทั้งประสานและผลักดันกลไกนอก
ภาครัฐมีสวนรวมขับเคลื่อนแผนฯ มากขึ้น
5. การเสริมสรางบทบาทของทุกภาคสวนใหสามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑ ไดอยางมีป ระสิทธิภาพ อาทิ พัฒนาศักยภาพประชาชนใหมีบ ทบาทสําคัญใน
กระบวนการพัฒนา สรางความเขมแข็งของชุมชนใหพรอมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เสริมสราง
ความเขมแข็งใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ ผลักดันใหสถาบันการศึกษาในพื้นที่เขารวม
พัฒนาชุมชนใหมากขึ้น สนับสนุนใหภาคเอกชนมีบทบาทนําในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่ดี
และพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
6. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยติดตามความกาวหนา
ประเมินผลสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินงานอยางตอเนื่องตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร
และผลการพัฒนาในภาพรวม พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการ
ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สูการปฏิบัติในภาพรวม การติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาระดับพื้นที่ และการตรวจสอบของภาคประชาชนใหเขมแข็ง โดยสนับสนุนให
ภาคประชาชนรวมกลุมติดตามความกาวหนาตรวจสอบความโปรงใสและความสําเร็จของโครงการ
ตางๆ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานขอมูลใหเชื่อมโยงเปนเครือขายในทุกระดับ ทั้งฐานขอมูลระดับ
ภาพรวมและระดับพื้นที่
4. การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) กลาวใน
รายการ "คืนความสุขใหคนในชาติ"ออกอากาศทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย วา
สําหรับวิสัยทัศน คสช. ไดกําหนดไวตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 คือสังคม
จะตองอยูรวมกันอยางมีความสุข ความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
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4.1 ยุทธศาสตรหลักที่ คสช. ยึดถือเปนแนวทางในปจจุบัน มีทั้งหมด 9 ดาน ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร
4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
7. ยุทธศาสตรการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ
เพื่อใหเกิดประโยชนตอประชาชนในการใชบริการอยางแทจริง
8. ยุทธศาสตรการปรับปรุงระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยีของชาติใหเกิดความ
มั่นคงอยางยั่งยืนในอนาคตใหทัดเทียมในอาเซียนและประชาคมโลก
9. ยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอยางยิ่งยืน
4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
1.1 การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทย
ควบคูกับการเสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง
1.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เนนการสราง
ภูมิคุมกันระดับปจเจก และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการ ตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
1.3 การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตใน
สังคมและมีสวนรวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีและศักดิ์ศรี
1.4 การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและ
ตระหนักถึงผลประโยชนของสังคม และเสริมสรางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส มี
ระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
2.1 การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม
2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
2.3 การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม
2.4 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
2.5 การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม
3. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรให
เขมแข็งและยั่งยืน
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ครัวเรือนและชุมชน

3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
3.3 การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต
3.4 การสรางความมัน่ คงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร
3.5 การสรางความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับ

3.6 การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศและความเขมแข็งภาคเกษตร
3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดาน
อาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและ
ยั่งยืน
4.1 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ เทาเทียม
และเปนธรรม
4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ
5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม
5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใต
กรอบความรวมมือในอนุภูมิภาคตาง ๆ
5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุ
ภูมิภาค
5.3 การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
5.4 การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใต
บทบาทที่สรางสรรค เปนทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก
5.5 การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย การเคลื่อน ยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ
5.6 การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต
ปองกันภัยจากการกอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย
5.7 การเสริมสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมี จริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเปดรับ
ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศที่ไมแสวงหากาไร
5.8 การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีที่มีผลบังคับใชแลว
5.9 การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจ
ในเอเชีย รวมทั้งเปนฐานความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค
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5.10 การปรั บ ปรุ งและเสริ มสร างความเข มแข็ งของภาคี การพั ฒ นา
ภายในประเทศ ตั้งแตระดับชุมชนทองถิ่น
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
6.1 การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
6.2 การปรั บ กระบวนทั ศ น ก ารพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นประเทศเพื่ อ
เตรียมพรอมไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6.3 การยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการรองรั บ และปรั บ ตั ว ต อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน
6.4 การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
6.5 การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤต
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบ
ความตกลงและ พันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
6.7 การควบคุมและลดมลพิษ
6.8 การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพโปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ
7. ยุทธศาสตรในการ เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสากิจ
ใหเปดประโยชนกับประชาชนในการใชบริการอยางทั่วถึง
8. ยุทธศาสตรในการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิด
ความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตใหทัดเทียมอาเซียนและประชาชาคมโลก
9. ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่นอยางยั่งยืน
5. ปญหาของคนไทยที่ตองพัฒนาอยางเรงดวน การกําหนดคานิยมหลักของคนไทยให
ชัดเจนขึ้น เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง 12 ขอ ดังนี้
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สามสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
3. กตัญูตอพอ แม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
4. ใฝหาความรูหมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม
5. รักษาวัฒนธรรมไทยอยางดีงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่นและเผื่อแผแบงปน
7. เขาใจ เรียนรูการเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขที่ถูกตอง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
9. มีสติ รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
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10. รู จั ก ดํ า รงตนโดยใช ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามพระราชดํ า รั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย
และขยายกิจการเมื่อมีความพรอมโดยมีภูมิคุมกันที่ดี
11. ความเขมแข็งทั้งรายกายและในจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลศ มี
ความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักศาสนา
12. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และตอชาติมากกวาผลประโยชนของตัวเอง
6. ยุ ทธศาสตร ก ารพั ฒนากลุ มจั งหวั ด 4 ป (พ.ศ. 2557-2560) กลุ มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร)
1.วิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (Vision)
“แหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย
ศูนยกลางผลิตภัณฑไหม

และการทองเที่ยวอารยธรรมขอม”
2. พันธกิจ (Mission)
1) สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิเพื่อการสงออก
2) สงเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
และพลังงานทดแทน
3) สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและแปรรูปเชิงคุณภาพ
4) สงเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑไหม
5) สงเสริมการทองเที่ยวอารยธรรมขอม
3. เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา (Goal)
1) มูลคาผลิตภัณฑขาวหอมมะลิของกลุมจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น
2) ผลิตภาพและคุณภาพผลิตภัณฑมันสําปะหลังเพิ่มสูงขึ้น
3) ผลิตภัณฑโคเนื้อคุณภาพไดรับการยอมรับจากตลาด
4) ศูนยกลางการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑไหมระดับอาเซียน
5) แหลงทองเที่ยวอารยธรรมขอมไดรับความสนใจจากตลาดการทองเที่ยว
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
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ทดแทน

6) มีระบบ Logistic ที่ไดมาตรฐานสามารถรองรับการขนสงและการกระจาย
สินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัด (Strategies Issues)
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑไหมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวอารยธรรมขอม
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบ Logistic และกระจายสินคาในภูมิภาค
5. กลยุทธ (Strategy)
1) การพัฒนาสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย
1.1 สงเสริมการผลิตและการแปรรูปขาวหอมมะลิใหไดมาตรฐาน
1.2 เพิ่มศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังเพื่อผลิตอาหารและพลังงาน

คุณภาพสูง

ไดมาตรฐาน
ทองเที่ยว

1.3 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดโคเนื้อ
2) การพัฒนาผลิตภัณฑไหมที่มีคุณภาพ
2.1 เสริมสรางองคความรูผลิตภัณฑไหมสูการแขงขัน
2.2 ยกระดับกระบวนการผลิตและการแปรรูปไหมใหไดมาตรฐาน
2.3 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการตลาด
3) การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวอารยธรรมขอม
3.1 การพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืนและยกระดับให
3.2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการ
3.3 พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
3.4 สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ
3.5 การพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว

4) การพัฒนาระบบ Logistic และกระจายสินคาในภูมิภาค
4.1 พัฒนาและเชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงในกลุม
จังหวัดและไปสูภูมิภาคอินโดจีน
4.2 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและกฎระเบียบที่สนับสนุนระบบ
โลจิสติกสการคาและการลงทุน
4.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูประกอบการ SMEs ดานโลจิสติกส
การคาและการลงทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
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4.4 พัฒนาฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศดานโลจิสติกส การคาและ
การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
7. ยุทธศาสตรการพัฒนา จังหวัดบุรีรัมยและแนวทางการพัฒนา
7.1 วิสัยทัศนจังหวัดบุรีรัมย ( Vision )

“ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม
เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเปนสุข”

7.2 พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย ( Mission )

“สร า งรายได ใ ห แ ก ร าษฎร โดยการพั ฒ นาอาชี พ ทางด า น
การเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมตอเนื่อง การยกระดับสินคาชุมชนเพื่อเพิ่ม
มูล ค าการจํ าหน าย การส งเสริ มทางดานการท องเที่ ย ว การช ว ยเหลื อและ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา การ
สาธารณสุ ข การเข าถึงข อมู ล ขาวสาร การอนุ รั กษ ทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม การรักษาความสงบเรียบรอย และสงเสริมการมีสวนรวมทุกภาค
สวน ในการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษยในทุกดาน เพื่อยกระดั บ
คุณภาพชีวิตของราษฎรใหดีขึ้น”

7.3 เปาประสงครวม
1. เปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม และผูนําดานการผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัย
2. คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตที่ดี รมเย็น เปนสุข ในป 2560
3. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวมสูสมดุลสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน
4. ประชาสังคมมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
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5. การบริหารจัดการ มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล"
7.4 ตัวชี้วัดและเปาหมายการพัฒนา (KPI/Targets)
“ เปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางอารยธรรมขอม ”
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ดานเศรษฐกิจ
"เปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม และผูนําดานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย"
เปาประสงค
1. ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม
2. ผูนําดานสินคาเกษตรปลอดภัย
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยวของจังหวัด
2. จํานวนแหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนา
3. จํานวนบุคลากรดานการทองเที่ยวไดรับการพัฒนา (คน)
4. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของเครือขายการทองเที่ยว
5. จํานวน อปท. ที่รวมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว
6. จํานวนประชาชนที่มารับบริการขอมูลดานการทองเที่ยว (คน)
7. รอยละที่ลดลงของตนทุนการผลิตตอหนวยพื้นที่ (ไร)
8. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑผาไหม (ลาน)
9. จํานวนวิสาหกิจชุมชนที่ผานการประเมินตามเกณฑที่กําหนด (แหง)
10. จํานวนกลุมผูผลิตปุยอินทรียไวใชเอง/จําหนาย
11. จํานวนเกษตรกรไดรับการถายทอดองคความรูเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ระบบการจัดการคุณภาพสินคา (ราย)
12. รอยละเกษตรกรที่ผานมาตรฐานเกษตรอินทรียในระดับสากล
13. รอยละของผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นของจังหวัดบุรีรัมยไดรับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)
14. จํานวนแหลงน้ํา/พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น (แหง)
15. จํานวนที่เพิ่มขึ้นจากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
16. เพิ่มพื้นที่ปลูกยางพารา (ไร)
17. จํานวนแรงงานไดรับการพัฒนาฝมือใหตรงกับความตองการของสถาน
ประกอบการ
18. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของฟารมปศุสัตวที่มีคุณภาพ
19. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของบอแกสชีวภาพภายในเกษตรกรรายยอย
20. รอยละที่เพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
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กลยุทธ

1. พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว
3. พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
4. พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว
5. สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยว
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเที่ยว
7. พัฒนาและสงเสริมกีฬาสนับสนุนการทองเที่ยว
8. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร
9. สงเสริมดานการตลาดสินคาเกษตร
10. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน
11. เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
12. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
13. พัฒนาองคกรเกษตรใหมีความเขมแข็ง
14. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
15. สงเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
16. การบริหารจัดการทางการเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
"คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตที่ดี รมเย็น เปนสุข ในป 2560 "
เปาประสงค
1. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ชุมชนเขมแข็งตามวิถีพอเพียง
3. สังคมรมเย็นภายใตการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล (PMQA) รักษาอัตลักษณ
(วัฒนธรรม)
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาเพื่อลดจํานวนครัวเรือนยากจน ที่มีรายได
เฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ จปฐ.
2. รอยละของครัวเรือนที่ไดรับการสํารวจและผานเกณฑเปนครัวเรือนอบอุน
3. จํานวนประชาชนที่ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนตลอดจนการพัฒนาดานการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเขาถึงขอมูลขาวสาร
4. รอยละของราษฎรไดรับการฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูโรงงาน
อุตสาหกรรมและสามารถทําใหเกิดการจางงาน

5. มีการเชื่อมโยงเครือขายคมนาคมขนสงระหวางชุมชนใหมีความปลอดภัยมากขึ้น (สาย)
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
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กลยุทธ

6. ระดับความสําเร็จในการแกไขปญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
7. รอยละของสถานศึกษาที่ผานเกณฑ QA
8. รอยละของการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
9. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
11. รอยละของความพึงพอใจของผูมารับบริการ
12. ระดับความสําเร็จของการเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ
13. ระดับความสําเร็จของการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความ คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
14. ผูวางงาน ผูถูกเลิกจาง นักเรียน นักศึกษาไดรับการฝกอบรมดานอาชีพเพื่อ
เตรียมความพรอมเขาสูสถานประกอบการและมีอาชีพสรางรายได (ราย)
15. สงเสริมและสรางแนวทางพัฒนาอาชีพใหเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่เพื่อ
เพิ่มรายได ลดรายจาย
16. รอยละของอําเภอปองกันควบคุมโรคเขมแข็งอยางยั่งยืน
17. รอยละของอําเภอสุขภาพดีวิถีไทย
18. รอยละของประชาชนที่มีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ
มาตรฐาน
19. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหาเอดส
20. รอยละชุมชนที่พัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
21. รอยละของประชาชนที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการ
22. รอยละของการสงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหนวยงานตางๆ
23. ระดับความสําเร็จในการสรางความเขมแข็งดานวัฒนธรรมแกชุมชน
24. ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนนักศึกษา
25. มีการสงเสริมงานวิจัยดานสังคมคนบุรีรัมย
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมยใหมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น
2 สงเสริมและพัฒนาครอบครัวใหมีความอบอุน
3. สรางและพัฒนาเครือขายชุมชนใหเกิดความเขมแข็งตามวิถีพอเพียง
4. พัฒนาสังคมโดยใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหเกิดความสงบสุขและรมเย็น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
" อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวม สูสมดุลสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
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เปาประสงค
1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
2. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เปนจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศโดดเดนของประเทศ
4. เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกพื้นที่
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. รอยละของเครือขายอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ
3. ระดับความสําเร็จของการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง
4. ระดับความสําเร็จของการสรางความสมดุลทางธรรมชาติที่ยั่งยืน
5. ระดับความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมาย ขอบัญญัติตางๆ
6. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ
7. รอยละของการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดลอม
8. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
9. รอยละของการมีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
10. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและสงเสริมใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
11. ระดับความสําเร็จในการอนุรักษและเสริมสรางความหลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นที่ชุมน้ําและในผืนปา
12. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
13. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดการ
14. จํานวนแหลงน้ําไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
15. จํานวนแหลงน้ําเพิ่มขึ้น
กลยุทธ
1. การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
2. สงเสริมการมีสวนรวมและจิตสํานึกที่ดี
3. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
4. สงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
“ประชาสังคมมีความมั่นคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน”
เปาประสงค
1. สังคมปลอดยาเสพติด
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. การจัดการแผนความมั่นคง ภายใตความเขมแข็งผสมกลมกลืนและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
4. การสรางความสมานฉันทและความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด
5. การบูรณาการจัดระเบียบสังคม
6. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน
7. การปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
8. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ภายใตการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. ระดับความสําเร็จในการสรางความเขมแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยา
เสพติด
2. รอยละของหมูบานชายแดนเขมแข็ง
3. รอยละของการฟนฟูผูติดยาเสพติดที่เขารับการบําบัดเพื่อคืนคนดีสูสังคม
4. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาจุดตรวจจุดสกัดกั้นยาเสพติด
5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายขาวภาคประชาชน
6. รอยละของเครือขายขาวภาคประชาชนที่เพิ่มขึ้น
7. ระดับความสําเร็จในการปองกันและปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติดที่
ยั่งยืน
8. รอยละของความสําเร็จในกิจกรรมสรางสรรคที่ปองกันปราบปรามและแกไข
ปญหายาเสพติด
9. รอยละความสําเร็จของการพัฒนาสื่อและการประชาสัมพันธในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
10. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานกองทุนแมของแผนดิน
11. รอยละความสําเร็จในการปองกันและปราบปรามปญหาอาชญากรรม
12. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
13. รอยละที่เพิ่มขึ้นของชุดรักษาความปลอดภัยของหมูบาน
14. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรรักษาความสงบเรียบรอย
15. รอยละของเครือขายอํานวยความเปนธรรมที่เพิ่มขึ้น
16. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งและพัฒนาเครือขายภาคประชาชนเพื่อความ
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มั่นคง
17. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งศูนยเครือขายยุติธรรมชุมชน
18. รอยละที่เพิ่มขึ้นของศูนยเครือขายยุติธรรมชุมชน
19. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายคุมประพฤติ
20. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาความสัมพันธอันดีระดับทองถิ่นกับประเทศ
เพื่อนบาน
21. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน
22. ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนสงเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ
23. ระดับความสําเร็จรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
24. รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบสมานฉันทหมูบาน
25. ระดับความสําเร็จในการสงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและความสามัคคีของ
ประชาชนภายในจังหวัด
26. ระดับความสําเร็จในการสรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
27. ระดับความสําเร็จในการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
28. ระดับความสําเร็จในการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
29. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
30. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายเพื่อปองกันและบรรเทสาธารณะภัย
31. ระดับความสําเร็จในการลดอุบัติเหตุบนทองถนน
32. ระดับความสําเร็จในการปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
33. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อเฝาระวังภัยสุขภาพ
34. ระดับความสําเร็จในการรวมมือทางการแพทยระหวางประเทศ
35. ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธความรูแกประชาชน
36. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใตการบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ

1. สรางความเขมแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด
2. จัดใหมีการปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน
3. พัฒนาการประชาสัมพันธใหสังคมปลอดยาเสพติด
4. การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
5. พัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
6. พัฒนาระบบเครือขายภาคประชาชน
7. พัฒนาความสัมพันธอันดีระดับทองถิ่นกับประเทศเพื่อนบาน
8. พัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน
9. สนับสนุนสงเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ
10. รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
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11. สงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด
12. สรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
13. การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
14. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการลดอุบัติเหตุทางถนน
15. ปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
16. การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการบริหารจัดการ
"การบริหารจัดการมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล"
เปาประสงค
1. คุณภาพของระบบวางแผน
2. คุณภาพระบบขอมูลและสารสนเทศ
3. คุณภาพการประสานงานและการมีสวนรวม ตลอดจนการประชาสัมพันธประเด็น
ยุทธศาสตรของจังหวัดผานสื่อตางๆ
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. มีแผนระยะยาว 15 ป
2. มีการจัดกิจกรรมสัมมนาผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาจังหวัด เพื่อทบทวนแผน
ยุทธศาสตรและงบประมาณทุกป
3. มีแผนที่สําคัญจําเปน ไดแกแผนหลัก แผนทรัพยากรมนุษย แผนยุทธศาสตรดาน
การเงิน/การพึ่งพาตนเองดานรายได และแผนพันธกิจ (แผน)
4. มีการประเมินครึ่งแผนและเมื่อสิ้นสุดแผน 11
5. มีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลของศูนยปฏิบัติการจังหวัดเพื่อประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด (ครั้ง)
6. ประชาสัมพันธเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
กลยุทธ

จังหวัด(ครั้ง)

1. พัฒนาระบบแผนที่เชื่อมโยงจากแผนรายปเปนแผนระยะยาว 15 ป
2. พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล
3. ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและขอมูลของศูนยปฏิบัติการจังหวัด
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8. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย
8.1 วิสัยทัศนของจังหวัดบุรีรัมย (Vision)
 บุรีรัมยเมืองแหงกีฬา
การทองเที่ยวนําหนา
เกษตรกรรมยั่งยืน

บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี 

8.2 พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย (Mission)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต มี
คุณธรรม และมีความสุข
2. การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว และกีฬาใหมีคุณภาพและมีมาตรฐาน
ระดับสากล
3. การประสานและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและทั่วถึง
4. การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปสูความยั่งยืน
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยาง
ยั่งยืน
6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดโี ดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
7. การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
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8.3 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เปาประสงค (Goals)
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีมีภูมิคุมกันทางสังคมที่เขมแข็งพึ่งพอ
ตนเองได
2. เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
3. ความเปนเลิศทางดานการกีฬา
กลยุทธ (Strategy)
1. สงเสริมและบูรณาการการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมแบบองครวม
2. สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก
เยาวชน และประชาชน
3. สนับสนุนและสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแกกลุมผูดอยโอกาส เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาสถาบันครอบครัว
4. สรางความมั่นคงในอาชีพ และรายได
5. พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (AC)
6. สงเสริมเยาวชนและประชาชนใหเปนเลิศดานการกีฬาสูการพัฒนา
อาชีพ
7. สงเสริมและแกไขปญหาดานสาธารณสุขเพื่อใหประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
และมีพลานามัยที่สมบูรณ
8. สงเสริมและบูรณาการในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด
1. จํานวนครัวเรือนยากจน เปาหมายที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. ไดรับ
การสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. รอยละของชุมชนที่ไดรับการ สงเสริม/สนับสนุนการปรับแผน ชุมชน
ดวยกระบวนการมีสวนรวมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. จํานวนหมูบานเศรษฐกิจ พอเพียงตนแบบ
4. จํานวนแหลงเรียนรูเพิ่มขึ้น
5. รอยละผูดอยโอกาสไดรับสวัสดิการสังคม
6. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีแผนงานดานสวัสดิการสังคม
7. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพและการบริการดาน
สาธารณสุข
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยว
เปาประสงค (Goals)
1. บริหารการพัฒนาพื้นที่ทองเที่ยวและเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว
2. ศักยภาพการผลิตสินคาและบริการเพิ่มขึ้น
กลยุทธ (Strategy)
1. สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยว
2. อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
3. ยกระดับโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยงดานการทองเที่ยว
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริการและรองรับการทองเที่ยว
5. การสรางความพรอมของชุมชนในการเขาสูประชาคมอาเซียน (AC)
6. สงเสริมและพัฒนาผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) และ
ผลิตภัณฑชุมชน
ตัวชี้วัด
1. รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการจําหนายผลิตดภัณฑ OTOP
2. รอยละของจํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการเผยแพรประชาสัมพันธ
3. รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว
4. มีศูนยขอมูลการคาการลงทุนและการทองเที่ยว
5. จํานวนภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการเผยแพรและประชาสัมพันธที่
เพิ่มขึ้น
6. รอยละที่เพิ่มขึ้นของทุนทางวัฒนธรรมทองถิ่นมาสรางมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
เปาประสงค (Goals)
1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความมั่นคง
กลยุทธ (Strategy)
1. พัฒนาและสงเสริมการทําเกษตรอินทรียและอินทรียชีวภาพในการเพิ่ม
มูลคาสินคาเกษตรกรรม
2. เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมใน
ระดับครัวเรือนและชุมชน
3. สรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาเกษตรกรรม
4. สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน
5. ยกระดับสินคาเกษตรกรรมเพื่อการแขงขันในประชาคมอาเซียน (AC)
6. พัฒนาระบบน้ําและแหลงน้ําเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค
7. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรครบวงจร
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8. ขยายผลแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
1. จํานวนแหลงน้ําเพื่อการเกษตรไดรับการพัฒนา
2. รอยละของสินคาเกษตรกรรมไดรับการพัฒนาและแปรรูปสินคา
3. รอยละของจํานวนสินคาเกษตรที่ไดรับการพัฒนาใหมีความปลอดภัย
และมาตรฐาน
4. จํานวนตลาดกลางสินคาชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
เปาประสงค (Goals)
1. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. มีความสัมพันธที่ดีกับประเทศเพื่อบาน
3. สังคมเกิดความสมานฉันท ประชาชนอยูดีมีสุข
4. ประชาชนผูอาศัยตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
กลยุทธ (Strategy)
1. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. เสริมสรางความมั่นคงและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
ตามแนวชายแดน
3. การสงเสริมสํานึกในอุดมการณรักชาติและหนาที่ของพลเมืองไทย เพื่อ
ความสมานฉันทของคนในชาติ
4. ปองกันและแกปญหายาเสพติดการทุจริตและคอรัปชั่น
5. จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวมกับชุมชน/หมูบานและหนวยงานอื่น
6. พัฒนาระบบคมนาคมขนสงสาธารณูปโภค และโครงสรางระบบผังเมือง
เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรใหไดมาตรฐาน ทั่วถึงและเปนธรรม

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

3.2 ปจจัยและสถานการณเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา

3.2.1 วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ประเทศ และตางประเทศในเรื่องที่
สงผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบล
ตามที่กลุมประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จํานวน 10 ประเทศ ได
รวมตัวจัดตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian
Nations หรือ ASEAN) ซึ่งเปนองคกรระหวางประเทศ ระดับภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดย
ในชวงตั้งแต ป 2510 ถึง 2534 สมาคมเอเซียนใหความสําคัญดานการเมือง และความมั่นคง มุง
สงเสริมสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค ตอมาในป 2535 ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสมาคม
อาเซียนไดผลักดันใหเกิดความรวมมือทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศในอาเซียน โดยใหมีการจัดตั้งเขต
การคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) หรือ อาฟตา (AFTA) ในการลดภาษีศุลกากร
ระหวางกันเหลือรอยละ 0-5 เปนที่เรียบรอยเมื่อป 2551 ซึ่งไดสงผลใหปจจุบันบริบทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความสัมพันธระหวางประเทศของกลุมประเทศในอาเซียนเปลี่ยนแปลงไป
อยางมาก
โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและภูมิภาคใกลเคียง คือ จีน และ
อิน เดี ย ตลอดจนภู มิภ าคอื่ น เช น สหภาพยุ โ รป อี กทั้ งได เ กิ ด ป ญหาความท าทาย ความมั่ น คงใน
รูปแบบใหม เชน โรคระบาด การกอการราย ยาเสพติด การคามนุษย สิ่งแวดลอม ภัยพิบัติ ทําให
อาเซี ย นจํ าเปน ต องปรั บ ตั ว เพื่ อให ส ามารถรั บ มื อการเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล อม ระหว าง
ประเทศ ประกอบกั บ ที่ ป ระชุ ม สุ ด ยอดผู นํ า อาเซี ย นป 2550 (2007) ณ เมื อ งเบซู ประเทศ
ฟลิปปนส ผูนําอาเซียนไดตกลงใหมีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community–AEC) ซึ่งเปาหมายสําคัญของการสรางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดวย
1. เพื่อใหอาเซียนเปนฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนยายสินคา ทุน และปจจัยการ
ผลิตอื่นๆ ไดอยางเสรี
2. เพื่อสรางเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน
3. เพื่ อให เ กิ ด การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ อย า งเสมอภาค ลดช องว า งการพั ฒ นา
ระหวางสมาชิกเกาและสมาชิกใหม
4. เพื่อบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนเขากับเศรษฐกิจโลก โดยผานการจัดทํา
ขอตกลงการคาเสรี (FTA) กับประเทศนอกภูมิภาค
การกาวเขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ในป 2558 ในกรณีของประเทศไทย สวนที่สําคัญ คือ การปรับตัวและการเตรียมความพรอม
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ของชุมชนทองถิ่น ในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน เพราะวาถาหากชุมชนทองถิ่น ไมมีมาตรการ
หรื อ แผนรองรั บ การก า วเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย น ก็ จ ะเกิ ด ความเสี ย เปรี ย บทางด า นการแข ง ขั น
การตลาด ตลอดจนทางดานภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมทองถิ่น ที่ถือวาเปนสิ่งที่อยูคูกับสังคมไทยมา
อยางยาวนาน และการสรางชุมชนทองถิ่นที่มีวิสัยทัศน ใหมีความสามารถในการบูรณาการเศรษฐกิจ
ของประชาคมอาเซียนใหเขากับบริบทของชุมชนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีภารกิจ
สําคัญในการจัดบริการสาธารณะใหตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น จําเปนตอง
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ดวยการสรางความรู ความเขาใจ ใหกับ
ประชาชน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่นและการบริหารงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหสามารถรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เมื่อประเทศไทยเขาสูความเปนประชาคมอาเซียน
ทั้งนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองวางแผน และเตรียมความพรอมในการรองรับผลกระทบการ
เขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ที่มีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนในทองถิ่น 7
ดาน ดังนี้
1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสรางเครือขายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ทําใหเกิดการรวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลคา และมีชองทางการกระจายสินคาเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนั้ น จะเกิ ด การเรีย กร องจากกลุมนั กลงทุ น ที่ เข ามาลงทุ น ในประเทศไทยให มีการพั ฒ นา
เครื อ ข า ยการคมนาคม เพื่ อ ให ก ารเคลื่ อ นย า ยสิ น ค า และแรงงานมี ค วามสะดวกรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
ตอการขยายฐานการผลิ ต อาทิ ไฟฟ าและประปา ซึ่ งองค กรปกครองสว นทองถิ่ น อาจไม สามารถ
ดําเนินการไดโดยลําพัง จําเปนตองประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. การพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน การหลั่งไหลเขามาของทุ น
ตางชาติที่จะเพิ่มมากขึ้น สงผลให องค กรปกครองสว นทองถิ่นต องทบทวนบทบาทในการดูแลและ
ชวยเหลือกลุมผูผลิตในพื้นที่ โดยอาจจะตองมีนโยบายในการสงเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพ
เสริมเปดรับวิสัยทัศนในกระบวนการผลิตแบบใหม เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตใหเปนมาตรฐานเทา
เทียมกับระดับสากล
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปาหมายเรื่องการสรางความ
ยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมของประชาคมอาเซียน ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเรงปรับระบบการ
บริ หารจั ดการดานสิ่ งแวดลอม ซึ่ งจะต องดูแลทรัพยากรและจั ดการอยางเปน ระบบ โดยเน นการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวมของประชาชน เนนการจัดการบนพื้นฐานของ
ความเปนเจาของรวมกัน เพื่อสรางความรัก ความหวงแหนในทรัพยากร และกอเกิดการมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางไรก็ตาม ตองไมลืมเรื่องของการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษา
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจตอง
ทบทวนขอบเขตอํานาจหนาที่ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคสวนที่เกี่ยวของเพื่อใหมี
การบูรณาการการทํางานรวมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องคกรปกครองส วนทองถิ่นตองเตรียมรับผลกระทบ
จากปญหาสังคมและสาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนยายแรงงานและนักทองเที่ยวโดยเสรี อาทิ
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โรคระบาด ความขัดแยงทางสังคมและเชื้อชาติ และอาชญากรรม ขามชาติ อาทิ ยาเสพติด การคา
มนุษย องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเนนการจัดบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานที่กําหนดในแตละ
งานหรือกิจกรรมอยางเครงครัด รวมทั้งจะตองจัดสวัสดิการสังคมสําหรับเด็ก กลุมเสี่ยง และกลุมดอย
โอกาสอยางมีคุณภาพและทั่วถึง นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสําคัญกับการ
เขาถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะทําใหชุมชนมีการดํารงชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. การรักษาความสงบเรียบรอย องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีบทบาทในการ
เฝาระวังปญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งอาจตองพัฒนาระบบและจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับ
แรงงานอพยพรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนรวมกับชุมชนในการกําหนดกติกาและหลักเกณฑ
ของชุมชนใหทุกคนอยูรวมกันไดภายใตแนวคิดสังคมที่เอื้ออาทรและมีความมั่นคง
6. การจั ด การด านการศึกษา ภาษา วัฒ นธรรม จารี ต ประเพณี การศึ กษาเป น
จุดเริ่มตนของการพัฒนาดานตางๆ เสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่ง
มีหนาที่ในการจัดและสงเสริมการศึกษาใหแกประชาชนและชุมชนตองพัฒนาประชาชนและชุมชนให
สามารถกาวสูประชาคมอาเซียนไดโดยตองเนน “การพัฒนามาตรฐานดานการศึกษา” ไมวาจะเปน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพในการจั ด การศึ กษา โดยปรั บ หลั กสู ต รการเรี ย นการสอน ส งเสริ มการเรี ย นรู
ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการสื่อสารที่ดี การพัฒนาและสนับสนุ น
ครู ผู ส อนให มี ก ารแลกเปลี่ ย นทางวั ฒ นธรรมระหว า งประเทศสมาชิ ก และนํ า เทคโนโลยี ม าใช
ประกอบการเรียนการสอน ทําใหประชาชนเกิดการเรียนรูที่ทันสมัย มีความเปนสากลและมีคุณภาพ
นอกจากนี้ อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จะต อ งจั ด ทํ า ข อ มู ล ที่ จํ า เป น ต อ แรงงานต า งชาติ เป น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ สําหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
นั้น นอกจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสิ่งเสริมใหเกิดการเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมของประเทศ
เพื่อนบานในอาเซียนแลว ยังตองเปนสื่อกลางในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหวาง
ประชาชนในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนในประเทศอาเซียนอื่นที่มีพรมแดนติ
ตอกัน ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน การจัดกิจกรรมเชนนี้จะชวยใหประชาชนมีความรูสึกเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น
7. การปรับปรุงโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจตองมีการจัดตั้ง
หน ว ยงานด า นวิ เ ทศสั ม พั น ธ โดยเฉพาะในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนเพื่ อ รั บ รองเนื้ อ งานด า นการ
ตางประเทศและความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน และเพื่อใหสามารถสื่อสารทําความเขาใจกับ
ประชาชนจากประเทศอื่นที่มาติดตอราชการได
3.2.2 การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น
1. กรอบแนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (พุทธศักราช 2550) ไดใหความสําคัญกับการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนและความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ
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นอกจากนี้ พระราชบั ญ ญั ติ กํา หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและกําหนดหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการใหบริการสาธารณะที่
จําเปนแกทองถิ่น ตลอดจนรายไดของทองถิ่นที่เพิ่มขึ้นและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดกําหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นที่มีความเปนอิสระ
มากขึ้น
ดั งนั้ น องค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น ยุ ค ป จ จุ บั น จึ งมี บ ทบาทอํ า นาจหน าที่ อย า ง
กวางขวาง โดยมิเพียงจะมีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทานั้น
แตยังขยายบทบาทหนาที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณ ภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของทองถิ่นใหมีความยั่งยืน ประชาชนสามรถพึ่งพาตนเองไดดวย และยังเปนองคกรที่เปดโอกาสให
ประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น
2. หลักการพื้นฐานในการวางแผน
การวางแผนประกอบดวยหลักการพื้นฐาน 4 ประการดวยกัน คือ
1. การวางแผนจะตองสนับสนุนเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร
(Contribution to Purpose and Objectives) ในการวางแผน ผูวางแผนจะตองตระหนักถึง
ความสําคัญวาเปาหมายของแผนทุกแผนที่กําหนดขึ้นนั้นจะตองเกื้อหนุนและอํานวยความสะดวกให
เปาหมายและวัตถุประสงคขององคการสัมฤทธิ์ผล หลักการนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติขององคการธุรกิจ
ตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหจุดประสงคของกลุมบุคคลที่รวมกันในองคกรบรรลุตามเปาหมายหรือประสบ
ความสําเร็จไดดวยความรวมมือรวมใจของสมาชิกอยางจริงใจ
2. การวางแผนเปนงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ (Primary of
Planning) ซึ่งกระบวนการจัดการประกอบดวย การวางแผน (Planning ) การจัดองคการ
(Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การสั่งการ (Leading) และการควบคุม
(Controlling) การวางแผนเปนงานเริ่มตนกอน ทั้งนี้ เพราะการวางแผนจะเปนตัวสนับสนุนใหงาน
ดานอื่น ๆ ดําเนินไปดวยความสอดคลอง
3.
การวางแผนเปนหนาที่ของผูบริหารงานทุกคน (Pervasive of
Planning) การวางแผนงานของผูบริหารทุกระดับที่จะตองทําแลวแตขอบเขตของอํานาจหนาที่ที่
แตกต างกั น ทั้ งนี้เ พราะการบริห ารในระดั บที่ ต างกัน ต างก็มีความรั บผิ ด ชอบควบคุ มให งานที่ ต น
กระทําอยูใหประสบความสําเร็จในการวางแผนจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
4. ประสิทธิภาพของแผนงาน (Efficiency of Plans) ในการวางแผนนั้น
ผู ว างแผนจะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของการวางแผน ซึ่ ง สามารถพิ จ ารณาจากการบรรลุ
วัตถุประสงคดวยการลงทุนซึ่งประหยัดและคุมคา เชน การใชเวลา เงิน เครื่องมือ แรงงานและ
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การบริหารที่ดีสรางความพึงพอใจใหแกสมาชิกในองคการหลักการพื้นฐาน 4 ประการ นี้นับวามี
สวนสําคัญในการปูพื้นฐานของความคิดในดานการวางแผนใหองคการประสบความเจริญกาวหนา
3. ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
1. การขาดขอมูลที่เชื่อถือไดในการวางแผนจําเปนตองอาศัยขอมูลตาง ๆ
เพื่อนํามาพิจารณากําหนดจุดมุงหมายและกิจการตาง ๆ ที่จะดําเนินงาน แตถาขณะที่มีการวางแผน
นั้น กลุมทํางานไดขอมูลที่มาจากแหลงที่เชื่อถือไมได จะทําใหการวางแผนงานนั้น เกิดการผิดพลาด
ฉะนั้น ขอมูลนับวาเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดแผนงานเปนอยางยิ่ง
2. การวางแผนเปนกระบวนการมองไปขางหนา ถาผูบริหารมีแนวโนมที่
จะทํางานในเชิงรับมากกวาเชิงรุก เขาจะไมสามารถทําการวางแผนที่ดีไดเลย ฉะนั้น ผูวางแผนจะตอง
เปนบุคคลที่มีความคิดริเริ่มและเปนคนที่มีความกระตือรือรนจะไดสามารถมองหามาตรการประเมิน
และติดตาม แผนที่วางไวอยางเหมาะสมและเขาใจการดําเนินงานตามแผนอยางถูกตอง
3. การวางแผนเปนกระบวนการที่ตองใชเวลาและสิ้นเปลืองคาใชจาย การ
วางแผนอาจจะทําใหการปฏิบัติการบางกรณีลาชาไปได แตก็เ ปนความจริงวา ถาเราไมใชเวลาในการ
วางแผนอยางพอเพียงแลว แผนที่กําหนดขึ้นอาจจะเปนแผนที่ใชไมได จึงกลาวไดวา การวางแผน
เกี่ยวของกับการใชเวลาและคาใชจายในการ
รวบรวมการวิเคราะห สารสนเทศและการประเมินทางเลือกตาง ๆ ดังนั้น ถาการเสียเวลาสิ้นเปลือง
แลว ผลของแผนที่จะออกมาดีนั้น ยอมเปนไปไมได
4. การดําเนินการภายในองคการที่เขมงวดเกินไปในเรื่องตาง ๆ จะเปน
อุปสรรคในการนําความคิดริเริ่มและแนวความคิดใหม ๆ เขามาสูองคการ ฉะนั้นผูวางแผนจําเปนตอง
มีการยืดหยุนการดําเนินการในบางกรณีบาง ซึ่งจะนําผลดีมาสูองคการ
5. การตอตานการเปลี่ยนแปลงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่เปนขอจํากัดในการ
วางแผน บางครั้ ง เหตุ ก ารณ ต า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในองค ก ารธุ ร กิ จ ต า ง ๆ ทั่ ว โลกเป น ผลกระทบต อ
เนื่ องมาจากความผั น ผวนทางเศรษฐกิ จ สั งคมและการเมื อง ฉะนั้ น ผู ว างแผนไม ส ามารถยอมรั บ
เรื่องราวตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได อาจจะนําไปสูการตอตานจากกลุมคนงานและทัศนคติเชนนี้จะสงผล
ตอ กระบวนการวางแผนที่เกิดขึ้นขาดประสิทธิภาพ
6. ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีขอจํากัดมาจากปจจัยภานอกที่ไม
สามารถควบคุมไดเพราะปจจัยภายนอกบางอยางยากแกการทํานายและคาดการณ เชนการเกิด
สงคราม การควบคุมของรัฐบาล หรือภัยธรรมชาติตาง ๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้ผูวางแผนไมสามารถควบคุมไดก็
อาจทําใหการดําเนินงานตามแผนประสบปญหายุงยากได
3.2.3 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส
SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค)
การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและภายในองคกร เพื่อชวยในการ
กําหนดจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือภัย
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คุกคาม (Threat) เพื่อนําผลการวิเคราะหไปกําหนดกลยุทธการทํางาน นําไปสูการกําหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร โดยใช SWOT Analysis
โดยพิจารณาจากสภาพแวดลอมองคกรทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน ดังนี้
1.1 ปจจัยภายนอกองคกร ไดแก
- กฎหมาย
- การเมือง
- เศรษฐกิจ
- สังคม วัฒนธรรมประเพณี
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.2 ปจจัยภายในองคกร ไดแก
- โครงสรางขององคกร
- นโยบายผูบริหาร
- การบริหารจัดการ
- ทรัพยากรบุคลากร
- การบริการสาธารณะ
2. การวิเคราะหปจจัยภายนอกที่มีผลตอองคกร
โอกาส(O)

อุปสรรค(T)

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

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

อุปสรรค(T)

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

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

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

จุดออน(W)
W1 การมีความเปนอิสระในการบริหาร
งบประมาณทําใหเสี่ยงตอการเกิดทุจริต
คอรัปชั่น
W2 โครงการตามแผนพัฒนาที่มาจากความ
ตองการของประชาชนมีจํานวนมาก แตไม
สามารถปฏิบัติไดครบถวนขาดประสิทธิภาพ
W 3 บริการหารงานบุคคลเปนอํานาจหนาที่
ของผูบริหาร ทําใหไดคนไมตรงกับความ
ตองการและความจําเปนขององคกร เปนระบบ
อุปถัมภ ระบบตางตอบแทน
W 4 การดําเนินงานตามนโยบายหลักของ
องคกรและนโยบายตางๆ ของรัฐบาลมีจํานวน
มากทําใหความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น แต
งบประมาณมีจํานวนจํากัด
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3. การวิเคราะหปจจัยภายในที่มีผลตอองคกร (ตอ)
จุดแข็ง(S)
จุดออน(W)
S5 มีการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
W5 ผูบริหารสามารถกําหนดนโยบายที่มีความ
และมีเครื่องคอมพิวเตอรและครุภัณฑสํานักงาน ยืดหยุน ตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
พรอมใชงานทําใหเกิดความรวดเร็วในการ
ตลอดเวลามีเสี่ยงตอการตัดสินใจผิดพลาด
ปฏิบัติงาน
S6 ระบบการทํางานในองคกรมีการเรียกประชุม
พนักงานเพื่อแจงใหทราบเรื่องตางๆ และติดตาม
ผลการทํางานของแตละสวนเพื่อปรึกษาหารือ
รวมกันประจําทุกเดือน
S7 มีการทํางานโครงการหลักประกันสุขภาพ
ตําบลรวมกันกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลทะเมนชัย
4. ผลการวิเคราะห SWOT จึงกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย ดังนี้
๑) วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดกําหนดวิสัยทัศน (vision) เพื่อ
เปนสภาพการณในอุดมคติ ซึ่งเปนจุดหมาย และปรารถนาคาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นเพื่อบรรลุผลใน
อนาคตขางหนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก มี
ประชากรที่อาศัยอยูแตละหมูบานไมเทากัน ซึ่งสวนใหญแยกออกจากบานหนองมวง หมูที่ ๔ ซึ่ง
เปนบานดั้งเดิม ประชากรสวนใหญพักอาศัยอยูอยางสงบสุข ประกอบอาชีพเกษตรเปนหลัก และ
ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว เปนอาชีพเสริมรายได จึงไดกําหนดวิสัยทัศน ดังนี้

ทะเมนชัยเมืองนาอยู
เชิดชูคุณธรรม

กาวล้ําการศึกษา
พัฒนาทองถิ่น
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๒) พันธกิจ (MISSION)
1. สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน โดยกอสรางพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร างพื้ น ฐาน เช น เส น ทางคมนาคม ทางระบายน้ํ า ไฟฟ า น้ํ าประปา ระบบ
โทรคมนาคม
2. การบริห ารจั ด การแหล งน้ํ าเพื่ อการอุ ป โภค บริ โ ภค และแหล งน้ํ าเพื่ อ
การเกษตร
3. การส ง เสริ ม พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ โดยการส ง เสริ ม อาชี พ การพั ฒ นา
ศักยภาพเกษตรกร และพัฒ นาดานการเกษตร ส งเสริมเศรษฐกิ จพอเพี ยงตามแนว
พระราชดําริ
4. สงเสริมคุณภาพชีวิตโดยการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
การพัฒนาและแกไขปญหาทางสังคม การกีฬาการสงเสริมการศึกษา การเรียนรู ขอมูล
ขาวสาร และพัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ใหมี
ความเขมแข็ง โดยภาคประชาชนเปนผูดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. สงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน
6. การสรางระบบบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินงานของ อบต. เพื่อใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได

๓). จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
๑. พัฒนาเมืองนาอยู สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอทั่วถึงและได
มาตรฐาน
2. สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน โดยการกอสรางพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
3. ประชาชนมีรายไดเพียงพอสามารถพึ่งพาตนเองได
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น
5. ประชาชนไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางทั่วถึง
6. ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
7. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
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ทะเมนชัย

๔) ยุทธศาสตรการพัฒนา / แนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล

เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยมียุทธศาสตร
หลักที่ดําเนินการใหประสบความสําเร็จรวม 5 ยุทธศาสตร และมีแนวทางการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย จํานวน 24 แนวทางการพัฒนา ซึ่งเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดใหบรรลุเปาประสงค ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
พันธกิจ
“สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน โดยกอสรางพัฒนาและปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐาน เชน เสนทางคมนาคม ทางระบายน้ํา ไฟฟา น้ําประปา
ระบบโทรคมนาคม”
เปาประสงค
1. เพื่อกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพื้นฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย ใหมีความสะดวก มาตรฐาน และปลอดภัย
2. เพื่อปรับปรุงฟนฟู พัฒนา และบํารุงรักษาแหลงน้ําใหสามารถแกไข/บรรเทา
ปญหาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการแหลงน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อจัดหาแหลงน้ําประปาที่สะอาดใหกับชุมชนและระบบจายน้ําทั่วถึงเพียงพอ
แนวทางการพัฒนา
1. การกอสรางและปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําให
เปนไปดวยความสะดวก
๒. ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
3. พัฒนาแหลงเก็บน้ํา
4. กอสรางและขยายเขตการบริการประปา
5. ดานพลังงานแสงอาทิตย
ตัวชี้วัด
1. จํานวนการกอสรางและปรับปรุงถนนทางระบายน้ํา
2. จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหครบทุกครัวเรือน
3. จํานวนปริมาณการขยายเขตประปาใหครบทุกครัวเรือน
4. จํานวนการไดรับการบริการสาธารณะอื่นๆ เชน โคมไฟฟาแสงจันทรที่
ติดตั้ง และจํานวนประชาชนที่สัญจรไปมาไดรับความสะดวก และปลอดภัย
5. จํานวนสวนสาธารณะ ภูมิทัศนที่สวยงามและ จํานวนประชาชนที่มาได
ประโยชน
6. จํานวนแหลงเก็บน้ําสาธารณะไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
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7. จํานวนผลงานดานพลังงานทดแทน
8. จํานวนแหลงน้ําเพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
พันธกิจ
“การสงเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยการสงเสริมอาชีพ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
และพัฒนาดานการเกษตร สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ”
เปาประสงค
เพื่ อ สนั บ สนุ น เสริ ม เสร า งความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนทางเศรษฐกิ จ ระดั บ บุ ค คล
ครอบครัว และชุมชนทองถิ่น โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาทาง
การเกษตร ใหมีความ สามารถและทักษะในการพัฒนาฝมือในการผลิตเพิ่มมูลคาของสินคาและ
สามารถขยายการตลาดไปสูตลาดกลาง ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย และการ
แปรรูปสินคาเกษตรและยุทธศาสตรการสราง ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและแกไข
ปญหาความยากจนของจังหวัดบุรีรัมย
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีและ
แปรรูปทางเกษตร
2. เสริมสรางและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
3. สงเสริมการกระจายรายไดแกประชาชน
4. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
ตัวชี้วัด

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

จํานวนประชาชนเขารวมการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รอยละที่เพิ่มขึ้นของการสรางรายได
จํานวนประชาชนที่มาจัดตั้งกลุม
รอยละครัวเรือนและกลุมอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ
รอยละที่เพิ่มขึ้นของของรายไดจากการทองเที่ยว
รอยละที่เพิ่มขึ้นของทุนการวัฒนธรรมทองถิ่นมาสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พันธกิจ
“สงเสริมคุณภาพชีวิตโดยการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
การพัฒนาและแกไขปญหาทางสังคม และการกีฬาการสงเสริมการศึกษา การเรียนรู
ขอมูลขาวสาร และพัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
ใหมีความเขมแข็ง โดยภาคประชาชนเปนผูดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”
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เปาประสงค
เพื่อเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนทางดานจิตใจ ดานการศึกษา ดานสุขภาพ
อนามั ย ด านสวั ส ดิ การและสั งคม ด านกี ฬา ประชาชนมี คุณภาพชี วิ ต ที่ ดี มี ภู มิคุมกั น ทางสั งคมที่
เขมแข็งพึ่งพาตนเองได ซึ่งเปนไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10
(พ.ศ.2550-2555)
แนวทางการพัฒนา
1. อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
2. สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน
ประชาชน และผูส ูงอายุ
3. สงเสริมและบูรณาการ การศึกษา
4. สงเสริมกีฬาและนันทนาการ
5. สงเสริมสุขภาพและอนามัย
6. สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
7. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและบรรเทาสาธารณภัย
8. การพัฒนาการบริการสาธารณะ
ตัวชี้วัด
1. รอยละของประชาชนรวมกิจกรรม
2. รอยละของชุมชนที่ไดรับการ สงเสริม/สนับสนุนการปรับแผนชุมชนดวย
กระบวนการมีสวนรวมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. จํานวนประชาชนไดรับการศึกษาและมีการศึกษาเพิ่มขึ้น
4. รอยละประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี
5. จํานวนผูขอรับบริการดานสุขภาพ
6. รอยละของการแกไขปญหาทางสังคม
7. รอยละของประชาชนที่ไดรับประโยชน
8. รอยละผูดอยโอกาสไดรับสวัสดิการสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
พันธกิจ
“ สงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน ”
เปาประสงค
1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
2. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี มีคุณภาพ
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4. กําจัดขยะมูลฝอยไมไดเกิดมลพิษ
แนวทางการพัฒนา
1. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2. แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย
ตัวชี้วัด

1. ระดับความสําเร็จของการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ตอเนื่อง
2. ระดับความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมาย ขอบัญญัติตางๆ
3. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ
4. รอยละของการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
พันธกิจ
“ การสรางระบบบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินงานของ อบต. เพื่อใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได ”
เปาประสงค
เพื่อสนับ สนุ นประชาชนทุกภาคส วนในการพั ฒนาและตรวจสอบการทํางานของ
ภาครัฐและใหบรรลุแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดบุรีรัมย ตามยุทธศาสตรบานเมืองนาอยูของ
จังหวัดใหเปนตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกสวนในการพัฒนาทาง
การเมืองและสังคม
2. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการ
พัฒนา
3. สงเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม (PSO)
5. การพัฒนาสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมของ อบต.
ตัวชี้วัด

1. จํานวนผูมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองและสังคม
2. จํานวนบุคลากรและอุปกรณมีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
3. สงเสริมการจัดบริการประชาชนสูมาตรฐานสากล (PSO)
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
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4.
4.
5.
6.
7.

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร
ความพึงพอใจของประชาชนผูใหบริการ
จํานวนขอบัญญัติที่บัญญัติควบคุมการจัดระเบียบสังคม
จํานวนผูมีผลกระทบปญหาสังคมลดลง
จํานวนประชาชนที่เขารวมการรับฟงประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน
ตําบล
8. จํานวนประชาชนที่เขาใจในการจัดเก็บรายไดและการชําระภาษี

แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
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แบบ ยท. 01

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมยกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
พ.ศ. 2561 – 2565
1
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด
บุรีรัมย

เปาประสงค
1. ศูนยกลางการทองเที่ยวอารย
ธรรมขอม
2. ผูนําดานสินคาเกษตร
ปลอดภัย

1
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

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

2
พัฒนาดานสังคมและ
คุณภาพชีวิต

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

2
การพัฒนาการทองเที่ยว

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

3
พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

เปาประสงค

1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอยาง
ยั่งยืน
2. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เปนจังหวัดที่มแี หลงทองเที่ยวเชิงนิเวศโดด
เดนของประเทศ
4. เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุก
พื้นที่
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่ดี มีคุณภาพ

3
การพัฒนาเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมครบวงจร

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและสงเสริมการทําเกษตรอินทรียแ ละ
อินทรียชีวภาพในการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรกรรม
2. เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพดาน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือน
และชุมชน
3. สรางมูลคาเพิ่มใหแกสนิ คาเกษตรกรรม
4. สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน
5. ยกระดับสินคาเกษตรกรรมเพื่อการแขงขันใน
ประชาคมอาเซียน (AC)
6. พัฒนาระบบน้ําและแหลงน้ําเพือ่ การ
เกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค
7. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการผลิตและแปร
รูปสินคาเกษตรครบวงจร
8. ขยายผลแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

4
การพัฒนาดานรักษาความมั่นคงและ
ความสงบ

เปาประสงค

5
พัฒนาการดานการบริหารจัดการ

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

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

4
การเสริมสรางความมั่นคง
และความสงบเรียบรอย

5
การพัฒนาขีดสมรรถนะ
องคกร

แนวทางการพัฒนา
1. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. เสริมสรางความมัน่ คงและพัฒนาความรวมมือ
กับประเทศเพือ่ นบานตามแนวชายแดน
3. การสงเสริมสํานึกในอุดมการณรักชาติและ
หนาที่ของพลเมืองไทย เพื่อความสมานฉันทของ
คนในชาติ
4. ปองกันและแกปญหายาเสพติดการทุจริตและ
คอรัปชั่น
5. จัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ รวมกับชุมชน/
หมูบานและหนวยงานอื่น
6. พัฒนาระบบคมนาคมขนสงสาธารณูปโภค
และโครงสรางระบบผังเมือง เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของประชาชนใหไดมาตรฐาน ทั่วถึงและ
เปนธรรม

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาขีดความสมรรถนะของ
บุคลากรใหมีความพรอมในการ
ปฏิบัติหนาที่สงเสริมการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. สรางความรับผิดชอบและมี
จิตสํานึกตอสังคม
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการ
บริหารงานแบบบูรณาการ
4. สงเสริมใหองคกรและบุคลากร
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ
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แบบ ยท. 01
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด
บุรีรัมย

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ
อบต.ทะเมนชัย

แนวทางการพัฒนา

1
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2
การพัฒนาการทองเที่ยว

3
การพัฒนาเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมครบวงจร

4
การเสริมสรางความมั่นคง
และความสงบเรียบรอย

5
การพัฒนาขีดสมรรถนะ
องคกร

1
การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน

2
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

3
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

4
การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

5
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี

เปาหมายยุทธศาสตร
เพื่อ กอ สรางและซอ มบํารุง
โครงสรางพื้นฐานในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัยใหมี
ความสะดวกและมาตรฐานเพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตรดานอื่นๆให
ประสบความสํา เร็จ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งดานคมนาคมขนสง ดาน
ความสงบเรี ย บร อ ย และความ
สงบสุขของประชาชน และดา น
เศรษฐกิจ

เปาหมายยุทธศาสตร
เพื่อสนับสนุนเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับ
บุ ค คล ครอบครั ว และชุ ม ชนท อ งถิ่ น
โดยเฉพาะผลผลิ ตทางการเกษตรอิ นทรี ย
และการแปรรูปสินคาทางการเกษตร ใหมี
ความ สามารถและทักษะในการพัฒนาฝมือ
ในการผลิตเพิ่มมูลคาของสินคาและสามารถ
ขยายการตลาดไปสูตลาดกลาง ซึ่งเปนไป
ตามยุ ทธศาสตรก ารพัฒ นาเกษตรอิ นทรี ย
และการแปรรูปสินคาเกษตรและยุทธศาสตร
การสราง ความสามารถในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจนของ
จังหวัดบุรีรัมย

เปาหมายยุทธศาสตร
เพื่อเสริมสรางทักษะของคน
ภายในชุมชนทางดานจิตใจ ดาน
การศึ ก ษา ด า นสุ ข ภาพอนามั ย
ด า นสวั ส ดิ ก ารและสั ง คม ด า น
กี ฬ า ให มี คุ ณ ภาพและพึ่ ง พา
ตนเองได ซึ่งเปนไปตามแนวทาง
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.25502555)

เปาหมายยุทธศาสตร
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
สิ่ ง แวดล อ ม อั น พึ ง ปรารถนา
รวมกันไมใหมีปญหาภายในชุมชน
ซึ่งเปนไปตามแนวทางยุทธศาสตร
พัฒนาจังหวัด

เปาหมายยุทธศาสตร
เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาค
สวนในการพัฒนาและตรวจสอบการ
ทํางานของภาครัฐและใหบรรลุแนว
ทางการดําเนินงานของจังหวัด
บุรีรัมย ตามยุทธศาสตรบา นเมือง
นาอยูของจังหวัดใหเปนตาม
หลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีและแปรรูปทาง
เกษตร
2. ดานสงเสริมการกระจายรายไดแกประชาชน
3. เสริมสรางและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือน
และกลุมอาชีพ
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. สงเสริมสุขภาพและอนามัย
6. สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
7. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและ
บรรเทาสาธารณภัย
8. การพัฒนาการบริการสาธารณะ

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

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

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

แนวทางการพัฒนาที่ 1

แนวทางการพัฒนาที่ 2

แนวทางการพัฒนาที่ 3

แนวทางการพัฒนาที่ 4

แนวทางการพัฒนาที่ 5

แนวทางการพัฒนาที่ 6

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

โครงการ
1. ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
ภายในหมูบ าน
2. อุดหนุนไฟฟาสวน
ภูมิภาคฯ/ขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะแรงต่ํา

โครงการ
1. โครงการขยายเขต
ประปาหมูบา น
2. โครงการซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน
3. ซอมแซมถังเก็บน้ํา

โครงการ
1. ปรับปรุงอินเตอรเน็ต
ตําบล
2. ขอรับสนับสนุนระบบ
โทรศัพทแบบคูสาย

โครงการ
1. ขุดลอกแหลงน้ํา
สาธารณะ
2. ขุดลอกคลองสาธารณะ
3. พัฒนาแหลงน้ําเพื่อใช
ทําประปาผิวดินทุกหมูบา น

โครงการ
1. จัดซื้อ/ติดตั้งแผงโซลา
เซลล

ยุทธศาสตรที่ 2

แนวทางการพัฒนาที่ 1

แนวทางการพัฒนาที่ 2

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

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

แนวทางการพัฒนาที่ 3

แนวทางการพัฒนาที่ 4

แนวทางการพัฒนาที่ 5

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

โครงการ
1. อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุง
จังหวัดบุรีรัมย

โครงการ
1. โครงการพัฒนาเยาวชน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการจัดตั้งศูนยการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตรที่ 3

แนวทางการพัฒนาที่ 1
โครงการ
1. รณรงคสรางจิตสํานึกใน
ดานจริยธรรมและคุณธรรม
2. สงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นไทย
3. รวมจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนา

แนวทางการพัฒนาที่ 3

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

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

แนวทางการพัฒนาที่ 7
โครงการ
1. การฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ อปพร.
2. การใหบริการชวงเทศกาล
3. จัดโครงการ/กิจกรรม/
รณรงคเกี่ยวกับปญหายาเสพติด
4. จัดฝกอบรมแกบุคลากรของ
อบต.ใหความรูในเรื่องการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
เบื้องตนทั้งกอนขณะและหลัง
เกิดภัย

แนวทางการพัฒนาที่ 4

แนวทางการพัฒนาที่ 5

โครงการ
1. สงเสริมการศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ
2. จัดใหหองสมุดชุมชนเสริม/
ทักษะการอาน
3. จัดหาสือ่ การเรียนการสอน

โครงการ
1. สงเสริมและสนับสนุนศูนย
สาธารณสุขมูลฐาน
2. รณรงคปองกันโรค
ไขเลือดออกโรคพิษสุนขั บาและ
โรคอุบัติใหม
3. สงเสริมการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ
4. สงเสริมเครื่องมือเวชภัณฑ
ทางการแพทยบริการประชาชน
5. สงเสริมการแพทยแผนไทย
6. การเฝาระวังความปลอดภัย
ดานสุขลักษณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 8

7. จัดซื้ออุปกรณในการออกกําลังกาย

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

แนวทางการพัฒนาที่ 6
โครงการ
1. สงเคราะหผูดอยโอกาสทาง
สังคม (ผูพิการ ผูสูงอายุ ผูติดเชื้อ
เอดส)
2. สงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนา
ครอบครัว
3. สงเสริมและสนับสนุนเด็ก
และเยาวชนผูดอยโอกาส
4. จัดหาอุปกรณสําหรับผูพ ิการ
5. สงเสริมกิจกรรมอาสาสมัคร
ดูแลผูสูงอายุที่บาน
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แนวทางการพัฒนาที่ 1

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

แนวทางการพัฒนาที่ 2

โครงการ
1. โครงการคัดแยกขยะในชุมชน
2. ปรับปรุงบอทิ้งขยะ
3. รณรงคสรางจิตสํานึกในการกําจัดขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตรที่ 4

แบบ ยท. 01

ยุทธศาสตรที่ 5

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

แนวทางการพัฒนาที่ 2

แนวทางการพัฒนาที่ 3

แนวทางการพัฒนาที่ 4

แนวทางการพัฒนาที่ 5

โครงการ
1. คาใชจายในการเลือกตั้ง
2. เพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงาน
ของสมาชิก พนักงานลูกจางและ
ผูนําชุมชน
3. จัดหาอุปกรณเครื่องมือ
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
ตรวจสอบดูแลชุมชนและสังคม

โครงการ
1. อบต. สัญจร
2. ประชาสัมพันธติดตอราชการ
3. จัดทําวารสารเพื่อเผยแพร
กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน
4. โครงการจัดทําแผนทีภ่ าษีฯ
และปรับปรุงผังเมืองรวม
ตําบลทะเมนชัย
5. โครงการศูนยรวมขอมูล
จัดซื้อ/จัดจาง
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
Strategy Map

ทะเมนชัยเมืองนาอยู เชิดชูคุณธรรม กาวล้ําการศึกษา

วิสัยทัศน

พันธกิจ

เปาประสงค

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

1. สงเสริมการ
พัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน โดยการ
กอสรางพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐาน

2. การบริหารจัดการ
แหลงน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภค และ
แหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร

2. ประชาชนมี
รายไดเพียงพอ
สามารถพึ่งพา
ตนเองได

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

3. ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูที่ดีขึ้น

4. สงเสริมคุณภาพชีวิตโดยการ
สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน การพัฒนาและแกไข
ปญหาทางสังคม การกีฬาการ
สงเสริมการศึกษา การเรียนรู ขอมูล
ขาวสาร และพัฒนาระบบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิน่
หรือพื้นที่ใหมีความเขมแข็ง โดยภาค
ประชาชนเปนผูดําเนินการเพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวิต

4. พัฒนาเมืองนา
อยู สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
เพียงพอทั่วถึงและ
ได

มาตรฐาน

5 ประชาชนไดรับ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยาง
ทั่วถึง

5. สงเสริมการ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมโดยการมี
สวนรวมของชุมชน

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

๖. ประชาชนมี

7. ประชาชนมีสว น
รวมในการพัฒนา
ทองถิ่น

จิตสํานึกในการ
รักษาสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

ห น า | 70
แบบ ยท. 02

(ตอ)
เปาประสงค

ยุทธศาสตร

แนวทางการ
พัฒนา

1.

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน

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

2.

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมศักยภาพและขีด
ความสามารถการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีและแปรรูปทาง
เกษตร
2. ดานสงเสริมการกระจาย
รายไดแกประชาชน
3. เสริมสรางและเพิ่มทักษะอาชีพ
ของครัวเรือนและกลุมอาชีพ

4. สงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยว
5. สงเสริมและพัฒนาผลิตสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)
และผลิตภัณฑในชุมชน
6. ขยายแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

3.

4.

5

๖.

7

ยุทธศาสตร
ที่ 3
มาตรฐาน
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี

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. สงเสริมสุขภาพและอนามัย
6. สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
7. เสริมสรางความสงบเรียบรอย
และบรรเทาสาธารณภัย
8. การพัฒนาการบริการสาธารณะ

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

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนและองคกรทุกสวนใน
การพัฒนาทางการเมืองและสังคม
2. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและองคกรใหมีขีด
ความสามารถในการพัฒนา
3. สงเสริมระบบการบริการ
ประชาชนตามมาตรฐานสากล
4. การพัฒนาและจัดระเบียบ
ของชุมชนและสังคม (PSO)
5. การพัฒนาสงเสริมความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับกิจกรรมของ
อบต.

บทที่ ๔
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. พันธกิจ

“สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน โดยกอสรางพัฒนาและปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐาน เชน เสนทางคมนาคม ทางระบายน้ํา ไฟฟา
ระบบโทรคมนาคม น้ําประปา การบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค
และแหลงน้ําเพื่อการเกษตร”

2. เปาประสงค
1. เพื่อกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพื้นฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ใหมีความสะดวก มาตรฐาน และปลอดภัย
2. เพื่อปรับปรุงฟนฟู พัฒนา และบํารุงรักษาแหลงน้ําใหสามารถแกไข/บรรเทา
ปญหาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการแหลงน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อจัดหาแหลงน้ําประปาที่สะอาดใหกับชุมชนและระบบจายน้ําทั่วถึงเพียงพอ
3. ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. จํานวนการกอสรางและปรับปรุงถนน และทางระบายน้ํา
2. จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหครบทุกครัวเรือน
3. จํานวนปริมาณการขยายเขตประปาใหครบทุกครัวเรือน
4. จํานวนการไดรับการบริการสาธารณะอื่นๆ เชน โคมไฟฟาแสงจันทรที่ ติดตั้ง
และจํานวนประชาชนที่สัญจรไปมาไดรับความสะดวก และปลอดภัย
5. จํานวนสวนสาธารณะ ภูมิทัศนที่สวยงามและ จํานวนประชาชนที่มาไดประโยชน
6. จํานวนแหลงเก็บน้ําสาธารณะ
7. จํานวนผลงานดานพลังงานทดแทน
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4. กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา
1 การกอสรางและปรับปรุง บํารุงถนน
สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําให
เปนไปดวยความสะดวก

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
- จํานวนถนน คสล./ถนนลาดยาง/ถนนดิน/ถนน
ลูกรังที่ไดรับการกอสราง
- จํานวนถนน คสล./ถนนลาดยาง/ถนนดิน /ถนน
ลูกรังที่ไดรับการซอมแซม
- จํานวนการกอสรางทางระบายน้ํา
2 ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและ - รอยละของประชาชนมีไฟฟาเพิ่มขึ้น
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
- จํานวนการติดตั้งระบบไฟฟาสาธารณะและซอม
บํารุง
- จํานวนไฟฟาที่ไดรับการพัฒนา
3 กอสรางและขยายเขตการบริการประปา - รอยละของประชาชนที่ไดรับประโยชน
- จํานวนระบบประปาไดรับการซอมบํารุง
- จํานวนการจัดหาแหลงน้ําประปาที่สะอาดใน
ชุมชนและระบบการจายน้ําทั่วถึงเพียงพอ
4 การใหบริการดานโทรคมนาคม
- รอยละของประชาชนมีอินเตอรเน็ตใชเพิ่มขึ้น
- รอยละผูเยี่ยมชมเว็บไซตเพิ่มขึ้น
- จํานวนประชาชนเขาถึงผลการดําเนินงาน
5 พัฒนาแหลงเก็บน้ํา
- จํานวนแหลงเก็บน้ําสาธารณะ
- รอยละเกษตรกรที่ไดรับประโยชนจากแหลงน้ํา
6 ดานพลังงานแสงอาทิตย
- จํานวนผลงานดานพลังงานทดแทน
- รอยละของการลดคาใชจายภายในบาน/หมูบาน
5. หนวยงานรับผิดชอบหลัก
- กองชาง
6. ความเชื่อมโยง
- ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย : ยุทธศาสตรที่ 1 ดานเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.ทะเมนชัย : ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
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ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1. พันธกิจ
“การสงเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยการสงเสริมอาชีพ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
และพัฒนาดานการเกษตร สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ”
2. เปาประสงค

เพื่ อ สนั บ สนุ น เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนทางเศรษฐกิ จ ระดั บ บุ ค คล
ครอบครัว และชุ มชนท องถิ่ นโดยเฉพาะผลผลิ ตทางการเกษตรอิน ทรี ยและการแปรรูป สิน คาทาง
การเกษตร ใหมีความ สามารถและทักษะในการพัฒนาฝมือในการผลิตเพิ่มมูลคาของสินคาและ
สามารถขยายการตลาดไปสูตลาดกลาง ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย และการ
แปรรูปสินคาเกษตรและยุทธศาสตรการสราง ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและแกไข
ปญหาความยากจนของจังหวัดบุรีรัมย
3. ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. จํานวนกลุมผูผลิตปุยอินทรียไวใชเอง/จําหนาย
2. รอยละเกษตรกรที่ผานมาตรฐานเกษตรอินทรีย
3. จํานวนกลุมอาชีพของชุมชน
4. รอยละรายไดของการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
5. จํานวนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
4. กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา
1 สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีและแปรรูปทาง
เกษตร
2 ดานสงเสริมการกระจายรายไดแกประชาชน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
- รอยละของสินคาเกษตรกรรมไดรับการ
พัฒนาและแปรรูปสินคา

3. เสริมสรางและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือน
และกลุมอาชีพ และพัฒนาการทองเที่ยว

- รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการ
ทองเที่ยว
- รอยละที่เพิ่มขึ้นของทุนการวัฒนธรรม
ทองถิ่นมาสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
- รอยละที่เพิ่มขึ้นของทุนทางวัฒนธรรม

- รอยละที่เพิ่มขึ้นของการสรางรายได

แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
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4. กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ (ตอ)
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กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา
4. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. รอยละของรายไดจากการทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น
5. ขยายแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1. รอยละของคาใชจายในครัวเรือนลดลง
2. จํานวนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
เพิ่มขึ้น
5. หนวยงานรับผิดชอบหลัก
- สํานักปลัด / สวัสดิการสังคม
6. ความเชื่อมโยง
- ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ : 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.ทะเมนชัย : ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
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ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
1. พันธกิจ

“สงเสริมคุณภาพชีวิตโดยการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
การพัฒนาและแกไขปญหาทางสังคม การกีฬาการสงเสริมการศึกษา การเรียนรู ขอมูลขาวสาร
และพัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ใหมีความเขมแข็ง
โดยภาคประชาชนเปนผูดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”

2. เปาประสงค

เพื่อเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนทางดานจิตใจ ดานการศึกษา ดานสุขภาพ
อนามัย ดานสวัสดิการและสังคม ดานกีฬา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุมกันทางสังคมที่
เขมแข็งพึ่งพาตนเองได ซึ่งเปนไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10
(พ.ศ.2550-2555)
3. ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. ประชาชนเขารวมการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย
3. จํานวนประชาชนที่มาจัดตั้งกลุม
4. รอยละครัวเรือนและกลุมอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ
5. เด็กและเยาวชนหางไกลยาเสพติด
6. รอยละที่เพิ่มขึ้นของทุนการวัฒนธรรมทองถิ่นมาสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
7. รอยละของประชากรมีสุขภาพดีขึ้น
8. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพยสิน
9. รอยละที่เพิ่มขึ้นของชุดรักษาความปลอดภัยของหมูบาน
10. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรรักษาความสงบเรียบรอย
11. ระดับความสําเร็จในการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
12. ระดับความสําเร็จในการลดอุบัติเหตุบนทองถนน
4. กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา
1. อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

1. จํานวนของผูท ี่ไดรับการถายทอดภูมิปญญา
ทองถิ่นเพิ่มขึ้น
2. รอยละของผูเขารวมงานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม ในทองถิ่นเพิ่มขึน้
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4. กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ (ตอ)
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา
2. สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน ประชาชน
และผูสงู อายุ
3. สงเสริมและบูรณาการ การศึกษา
4. สงเสริมกีฬาและนันทนาการ
5. สงเสริมสุขภาพและอนามัย

6. สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน

7. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและบรรเทาสา
ธารณภัย
8. การพัฒนาการบริการสาธารณะ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
- รอยละของประชาชนที่เขารวมกิจกรรมทาง
ศาสนา วัฒนธรรมตางๆ เพิ่มขึ้น
- รอยละของผูเสพสิ่งเสพติดลดลง
- รอยละของการทะเลาะวิวาทลดลง
- รอยละของประชาชนมีการศึกษาเพิ่มขึ้น
- จํานวนแหลงเรียนรูเพิ่มขึ้น
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
- จํานวนครั้งที่จัดการแขงขัน
- จํานวนสนามกีฬา และสวนนันทนาการ
- ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพและ
การบริการดานสาธารณสุข
- จํานวนกิจกรรมที่จัดบริการสาธารณสุข
- จํานวนกองทุนดานสุขภาพ
- จํานวนสาธารณสุขมูลฐานที่ไดรับการสนับสนุน
- รอยละประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
- จํานวนเครื่องเมืองเวชภัณฑทางการแพทย
ทันสมัย
- จํานวนประชาชนมีอาชีพติดตัว
- จํานวนเครื่องออกกําลังกาย
- จํานวนผูทไี่ ดรับเบี้ยสงเคราะห
- จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมสวัสดิการและ
กลุมเปาหมาย
- รอยละของเยาวชนไดรวมกิจกรรม
- รอยละผูพิการไดรบั การดูแล
- จํานวนผูสงู อายุไดรับการดูแล
- รอยละผูดอยโอกาสไดรับการดูแล
- รอยละความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรรักษา
ความสงบเรียนรอย
- จํานวนผูเขารับการอบรมเสริมสรางความรูใน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ร อ ยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของบริ ก ารสาธารณะที่ ไ ด
มาตรฐาน
- จํานวนกิจกรรมที่จัดขึ้น
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5. หนวยงานรับผิดชอบหลัก
- สํานักปลัด / สวนการศึกษา / สวนสวัสดิการสังคม
6. ความเชื่อมโยง
- ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ : 2 พัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ : 4 พัฒนาดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
- ยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.ทะเมนชัย : ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
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ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
1. พันธกิจ

" สงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน”

2. เปาประสงค
1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
2. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี มีคุณภาพ
4. กําจัดขยะมูลฝอยไมไดเกิดมลพิษ
3. ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย
4. กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา
1 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและพัฒนา
แหลงน้ํา-ปาไม ฟนฟูปลูกปาตามแนว
พระราชดําริ

2 การบําบัดและการจัดการขยะมูลฝอย

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
- จํานวนโครงการที่รณรงคปลูกจิตสํานึกใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
- รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม
- จํานวนเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับชุมชน
- ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยตาม
หลักสุขาภิบาล
- กิจกรรมที่ประชาชนในชุมชนมีสวนรวมใน
การจัดการขยะมูลฝอย
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6. หนวยงานรับผิดชอบหลัก
- สํานักปลัด
7. ความเชื่อมโยง
- ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ : 3 พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.ทะเมนชัย : ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
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ประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
1. พันธกิจ

“ การสรางระบบบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินงานของ อบต. เพื่อใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได ”
2. เปาประสงค
เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของ
ภาครัฐและใหบรรลุแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดบุรีรัมย ตามยุทธศาสตรบานเมืองนาอยูของ
จังหวัดใหเปนตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
3. ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. จํานวนผูมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองและสังคม
2. จํานวนบุคลากรและอุปกรณมีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
3. สงเสริมการจัดบริการประชาชนสูมาตรฐานสากล (PSO)
4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร
4. ความพึงพอใจของประชาชนผูใหบริการ
5. จํานวนขอบัญญัติที่บัญญัติควบคุมการจัดระเบียบสังคม
6. จํานวนผูมีผลกระทบปญหาสังคมลดลง
7. จํานวนประชาชนที่เขารวมการรับฟงประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล
8. จํานวนประชาชนที่เขาใจในการจัดเก็บรายไดและการชําระภาษี
4. กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
และองคกรทุกสวนในการพัฒนาทาง
การเมืองและสังคม

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. รอยละประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
ในกิจกรรมของ อบต.
2. จํานวนประชาชนที่เขารวมประชุมประชาคม
3. จํานวนประชาชนมีสวนรวมมากขึ้น
4. รอยละของประชาชนรูประชาธิปไตยและ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
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4. กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ (ตอ)
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
2. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
1. จํานวนการจัดอบรม การสงบุคลากรเขารับ
บุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถใน การฝกอบรม และศึกษาดูงาน
การพัฒนา
2. บุคลากรมีความรูความสามารถที่ดีกวาเดิม
3. จํานวนการจัดการเลือกตั้ง
4. จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง
5. จํานวนผูไดรับการเลือกตั้ง
6. จํานวนวัสดุ ครุภัณฑการใชงานที่เพิ่มขึ้น มี
เพียงพอตอการทํางานและการใหบริการ
3. สงเสริมระบบการบริการประชาชนตาม 1. จํ า นวนการส ง เสริ ม การจั ด การบริ ก าร
มาตรฐานสากล
ประชาชนสูมาตรฐานสากล
2. จํานวนการสงเสริมการจัดการบริการ
ประชาชนสูมาตรฐานสากล
3. รอยละของประชาชนมีพื้นที่รับบริการ
4. รอยละการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
5. จํานวนผูจายภาษีสะดวกขึ้น
4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชน
1. ความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ
และสังคม (PSO)
2. ประชาชนเขาใจเกี่ยวกับขอตกลงที่ทํารวมกัน
3. จํานวนการละเมิดขอตกลงลดลง
4. รอยละของการแกไขปญหาทางสังคม
5. การพัฒนาสงเสริมความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมของ อบต.

5. จํ า นวนอาสาสมั ค รมี ค วามพร อ มช ว ยเหลื อ ได
ทันทวงที

1. ประชาชนเขาใจหลักการทํางานของ อบต.
เพิ่มมากขึ้น
2. จํ า นวนประชาชนรั บ รูข าวสาร ผลการดํ าเนิ นของ
อบต.

3. การเสียภาษีมีความถูกตองเพิ่มมากขึ้น
4. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
5. หนวยงานรับผิดชอบหลัก
- สํานักปลัด / กองคลัง / กองชาง / สวนการศึกษา

6. ความเชื่อมโยง
- ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ : 5 พัฒนาการดานการบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.ทะเมนชัย : ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

(2)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
การ
ทองเที่ยว

(3)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานโครง
สราง
พื้นฐาน

(4)
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

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
(5)
๑. พัฒนาเมืองนา
อยู สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
เพียงพอทั่วถึงและ
ไดมาตรฐาน
2. สงเสริมการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
โดยการกอสราง
พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐาน
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คาเปาหมาย
(6)
62
63
64

เมตร
เมตร
1,000 1,000
800

800

1,000 1,000

4,000 4,000

2,000 2,000

กลยุทธ/
แนวทาง
การ
65
พัฒนา
(7)
เมตร
เมตร
เมตร
1,000 1,000 1,000 1 การ
กอสราง
และ
800
800
800 ปรับปรุง
บํารุงถนน
สะพาน
ทางเทา
1,000 1,000 1,000 และ
ระบบ
ระบายน้าํ
ให
4,000 4,000 4,000 เปนไป
ดวยความ
สะดวก

2,000 2,000 2,000

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

(9)

(10)

(8)
- จํานวนถนน มีถนนมาตรฐาน
ถนนลาดยางที่
กอสราง
เสนทางที่เปนลูกรัง
-จํานวนถนน ไดกอสรางเปนถนน
คสล.ที่
คสล.เพิ่มขึ้นทุกป
กอสราง
เสนทางที่เปนถนน
ดินไดกอสรางเปน
- จํานวนถนน หินคลุกเพิ่มทุกป
หินคลุกที่
กอสราง
ถนนไดรับการ
ซอมแซมปรับปรุง
- จํานวนการ ทุกป
ถนนที่ได
ซอมแซม
- จํานวนการ
กอสรางทาง
ระบายน้าํ

ปญหาน้ําทวมขัง
ลดลง

1.โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง

หนวย
งานรับ
ผิด
ชอบ
(11)
กองชาง

2.โครงการกอสราง
ถนน คสล. พรอม
วางทอระบายน้ํา

กองชาง

3.โครงการกอสราง
ถนนหินคลุก

กองชาง

4.โครงการ
ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยาง/
คสล./หินคลุก/
ถนนดิน
5.โครงการกอสราง
รองระบายน้ํา
ภายในหมูบ าน

กองชาง

กองชาง

หนวย
สนับ
สนุน
(12)
อบจ.

ห น า | 82
แบบ ยท.04

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

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(2)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
การ
ทองเที่ยว

(3)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานโครง
สราง
พื้นฐาน

(4)
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

(5)
๑. พัฒนาเมืองนา
อยู สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
เพียงพอทั่วถึงและ
ไดมาตรฐาน
2. สงเสริมการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
โดยการกอสราง
พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐาน

61

คาเปาหมาย
(6)
62
63
64

10 หมู

10 หมู

10 หมู

10 หมู

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

10 หมู

10 หมู

10 หมู

10 หมู

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

กลยุทธ/
แนวทาง
การ
65
พัฒนา
(7)
10 หมู 2 ดาน
การขยาย
เขต
จําหนาย
1 ครั้ง ไฟฟาแรง
ต่ําและ
ขยายเขต
ไฟฟา
สาธารณะ
1 ครั้ง

3.
กอสราง
และขยาย
10 หมู เขตการ
บริการ
ประปา
1 ครั้ง

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
งานรับ
ผิด
ชอบ
(11)
กองชาง

หนวย
สนับ
สนุน

(8)
- รอยละของ
ประชาชนมี
ไฟฟาเพิ่มขึ้น

(9)
ไฟฟาสาธารณะใน
หมูบานสามารถใช
งานไดดีทุกแหง

(10)
1.ติดตั้งไฟฟา
สาธารณะภายใน
หมูบาน

- จํานวนการ
ติดตั้งระบบ
ไฟฟา
สาธารณะและ
ซอมบํารุง

รอยละของ
ครัวเรือนมีไฟฟาใช

2.อุดหนุนไฟฟา
สวนภูมิภาคฯ/
ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะแรงต่ํา

กองชาง

สนง.
การ
ไฟฟา
อ.ลปม.

- จํานวน
ระบบประปา
ไดรับการซอม
บํารุง
- จํานวนการ
จัดหาแหลง
น้ําประปาที่
สะอาดใน
ชุมชน

ปละ 1 ครั้ง

1.โครงการขยาย
เขตประปาหมูบา น

กองชาง

ตามที่ไดรับหนังสือ
แจงความเสียหาย

2.โครงการ
ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบา น

กองชาง

ตามที่ไดรับหนังสือ
แจงความเสียหาย

3.ซอมแซมถังเก็บ
น้ํา

สํานัก
ปลัด

(12)
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

(2)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
การ
ทองเทีย่ ว

(3)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานโครง
สรางพื้นฐาน

(4)
1. สงเสริมการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพืน้ ฐาน
โดยกอสรางพัฒนา
และปรับปรุง
โครงสรางพืน้ ฐาน
เชน เสนทาง
คมนาคม ทาง
ระบายน้ํา ไฟฟา
น้ําประปา ระบบ
โทรคมนาคม
2. การบริหาร
จัดการแหลงน้ํา
เพื่อการอุปโภค
บริโภค และแหลง
น้ําเพื่อการเกษตร

ตัวชี้วดั ระดับ
เปาประสงค(ตัวชีว้ ัด
รวม)
(5)
๑. พัฒนาเมืองนา
อยู สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
เพียงพอทัว่ ถึงและได
มาตรฐาน
2. สงเสริมการ
พัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน โดยการ
กอสรางพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐาน

61

62

คาเปาหมาย
(6)
63

64

65

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

2 หมู

2 หมู

1 หมู

1 หมู

1 หมู

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

2 หมู

2 หมู

2 หมู

2 หมู

2 หมู

2 หมู

2 หมู

2 หมู

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ความกาว
หนาของเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
งานรับผิด
ชอบ

หนวย
สนับ
สนุน
(12)
อบจ.

(7)
4. การ
ใหบริการ
ดาน
โทรคมนา
คม

(8)
(9)
- รอยละของ
ระบบอินเตอรใน
ประชาชนมี
พื้นที่บริการเพิ่มขึ้น
อินเตอรเน็ตใช
เพิ่มขึน้
- จํานวน
ปละ 1 ครั้ง
ประชาชนเขาถึง
ผลการ
ดําเนินงาน

(10)
1.ปรับปรุง
อินเตอรเน็ตตําบล

(11)
สํานักปลัด

2.ขอรับสนับสนุน
ระบบโทรศัพทแบบ
คูสาย

สํานักปลัด

5 พัฒนา
แหลงเก็บ
น้ํา

- จํานวนแหลง
เก็บน้ํา
สาธารณะ

ปละ 1 ครั้ง

1.โครงการขุดลอก
แหลงน้ําสาธารณะ

กองชาง

ปละ 1 ครั้ง

2.ขุดลอกคลอง
สาธารณะ

กองชาง

ตามที่ไดรับหนังสือ
แจงความประสงค

3.พัฒนาแหลงน้ํา
เพื่อใชทาํ ประปาผิว
ดินทุกหมูบาน

ตามที่ไดรับหนังสือ
แจงความประสงค

1.จัดซื้อ/ติดตั้งแผง
โซลาเซลล

- รอยละ
เกษตรกรที่
ไดรับประโยชน
จากแหลงน้ํา

2 หมู

2 หมู

ตัวชี้วดั ระดับ
กลยุทธ

6 ดาน
พลังงาน
แสง
อาทิตย

- จํานวน
ผลงานดาน
พลังงาน
ทดแทน

กองชาง

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

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

(2)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เกษตรกรรม
และ
อุตสาหกรรม
ครบวงจร

(3)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
เศรษฐกิจ

(4)
3. การสงเสริม
พัฒนาการ
เศรษฐกิจ โดยการ
สงเสริมอาชีพ การ
พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร และ
พัฒนาดาน
การเกษตร
สงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

ตัวชี้วดั ระดับ
เปาประสงค(ตัวชีว้ ัด
รวม)
(5)
ประชาชนมีรายได
เพียงพอสามารถ
พึ่งพาตนเองได

61

62

คาเปาหมาย
(6)
63

64

65

10หมู

10 หมู

10 หมู

10 หมู

10 หมู

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

10 หมู

10 หมู

10 หมู

10 หมู

10 หมู

10 หมู

10 หมู

10 หมู

10 หมู

10 หมู

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วดั ระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
งานรับผิด
ชอบ

หนวย
สนับ
สนุน

(7)
1 สงเสริม
ศักยภาพ
และขีด
ความ
สามารถ
การเพิ่ม
ผลผลิต
ทาง
การเกษตร
อินทรีและ
แปรรูป
ทางเกษตร

(8)
- รอยละของ
สินคา
เกษตรกรรม
ไดรับการพัฒนา
และแปรรูป
สินคา

(9)
มีศูนยกลางใหเกษตร
ไดเขามามีสว นรวม
คิดวิเคราะหวางแผน

(10)
1.จัดตั้งแหลงการ
เรียนรูหรือศูนย
ถายทอดเทคโนโลยี

(12)

ปละ 1 ครั้ง

2.จัดหาเมล็ดพันธุ
พืช

(11)
สํานักปลัด
สวน
สวัสดิการ
สังคม
สํานักปลัด

ปละ 1 ครั้ง

3.จัดอบรมใหความรู
เกี่ยวกับเกษตร
อินทรีย

สํานักปลัด
สวส.

ปละ 1 ครั้ง

4.สงเสริมและ
พัฒนาการผลิต การ
แปรรูป การตลาด
สินคาเกษตรอินทรีย

สํานักปลัด
สวส.

1.จัดตั้งกองทุน
หมุนเวียน

สํานักปลัด
สวส.

2.จัดตั้งกลุม ออม
ทรัพย

สํานักปลัด
สวส.

2 ดาน
สงเสริม
การ
กระจาย
รายไดแก
ประชาชน

- รอยละที่
เพิ่มขึน้ ของการ
สรางรายได

เกิดการสรางรายได
ใหครอบครัว
ประชาชนรวมตัวกัน
แกไขปญหาขาด
แคลนเงินทุน
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(2)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เกษตรกรร
มและ
อุตสาหกรร
มครบวงจร

(3)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
เศรษฐกิจ

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(4)
(5)
3. การสงเสริม ประชาชนมีรายได
พัฒนาการ
เพียงพอสามารถ
เศรษฐกิจ โดย
พึ่งพาตนเองได
การสงเสริม
อาชีพ การ
พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร และ
พัฒนาดาน
การเกษตร
สงเสริม
เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

61

คาเปาหมาย
(6)
62
63
64

65

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

(7)

(8)

(9)
มีศูนย
จําหนาย
ผลิตภัณฑ
สรางรายได

(10)
3.จัดตั้งศูนยจําหนาย
ผลิตภัณฑจากกลุม
พัฒนาอาชีพของ
ชุมชน

ปละ 1 ครั้ง

1. ฝกอบรมสงเสริม
การเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง

สํานักปลัด
สวส.

ปละ 1 ครั้ง

2. ฝกอบรมกลุม
อาชีพตางๆ

สํานักปลัด
สวส.

ปละ 1 ครั้ง

3. ฝกอบรมอาชีพ
ระยะสั้น

สํานักปลัด
สวส.

ปละ 1 ครั้ง

4. สงเสริมการตลาด
สรางมูลคาเพิ่มใหแก
สินคา

สํานักปลัด
สวส.

10 หมู

10 หมู

10 หมู

10 หมู

10 หมู

10 หมู

10 หมู

10 หมู

10 หมู

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

10 หมู

10 หมู

10 หมู

10 หมู

10 หมู 3.
เสริมสราง
และเพิ่ม
ทักษะอาชีพ
1 ครั้ง ของ
ครัวเรือน
และกลุม
1 ครั้ง อาชีพ และ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว
10 หมู

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

หนวย
งานรับผิด
ชอบ
(11)
สํานักปลัด
สวส.

หนวย
สนับ
สนุน
(12)
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(2)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เกษตรกรร
มและ
อุตสาหกรร
มครบวงจร

(3)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
เศรษฐกิจ

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(4)
(5)
3. การสงเสริม ประชาชนมีรายได
พัฒนาการ
เพียงพอสามารถ
เศรษฐกิจ โดย
พึ่งพาตนเองได
การสงเสริม
อาชีพ การ
พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร และ
พัฒนาดาน
การเกษตร
สงเสริม
เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

61

คาเปาหมาย
(6)
62
63
64

65

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

10 หมู

10 หมู

10 หมู

10 หมู

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

(7)
4. สงเสริม
และ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว

(8)
(9)
-รอยละที่
ปละ 1 ครั้ง
เพิ่มขึ้นของ
รายไดจากการ
ทองเที่ยว

5. ขยาย
แนวคิดหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
10 หมู พอเพียง

- รอยละของ
คาใชจายใน
ครัวเรือน
ลดลง
- จํานวน
หมูบาน
เศรษฐกิจ
พอเพียง
เพิ่มขึ้น

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

(10)
1. อุดหนุนโครงการ
งานประเพณีขึ้นเขา
พนมรุงจังหวัดบุรีรัมย

หนวย
งานรับผิด
ชอบ
(11)
สวน
การศึกษา

ปละ 1 ครั้ง

1. โครงการพัฒนา
เยาวชนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

สํานักปลัด
สวส.

ปละ 1 ครั้ง

2. โครงการจัดตั้ง
ศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง

สํานักปลัด
สวส.

หนวย
สนับ
สนุน
(12)

ห น า | 87
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม
และคุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

(2)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

(3)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานคุณภาพ
ชีวิต

(4)
4. สงเสริม
คุณภาพชีวิตโดย
การสงเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การ
พัฒนาและแกไข
ปญหาทางสังคม
การกีฬาการ
สงเสริมการศึกษา
การเรียนรู ขอมูล
ขาวสาร ละ
แพัฒนาระบบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่
ใหมีความเขมแข็ง
โดยภาคประชาชน
เปนผูดําเนินการ
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ตัวชี้วดั ระดับ
เปาประสงค(ตัวชีว้ ัด
รวม)
(5)
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตและความ
เปนอยูทดี่ ีขึ้น

61

62

คาเปาหมาย
(6)
63

64

65

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

3 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

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วดั ระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(7)
1. อนุรกั ษ
ฟนฟู
ศิลปวัฒนธรร
ม จารีต
ประเพณี
และภูมิ
ปญญา
ทองถิ่น

(8)
- จํานวนของผูท ี่
ไดรับการถายทอด
ภูมิปญญาทองถิ่น
เพิ่มขึน้
- รอยละของ
ผูเขารวมงาน
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม ใน
ทองถิ่นเพิม่ ขึน้

2. สราง
คานิยม
จิตสํานึกและ
พัฒนา
ศีลธรรม
คุณธรรม
จริยธรรม
ของเด็ก
เยาวชน
ประชาชน
และผูสูงอายุ

- รอยละของ
ประชาชนที่เขา
รวมกิจกรรมทาง
ศาสนา วัฒนธรรม
ตางๆ เพิม่ ขึ้น
- รอยละของผูเ สพ
สิ่งเสพติดลดลง
- รอยละของการ
ทะเลาะวิวาท
ลดลง

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
งานรับผิด
ชอบ

หนวย
สนับ
สนุน

(9)
ปละ 1 ครั้ง

(10)
1. รณรงคสราง
จิตสํานึกในดาน
จริยธรรมและ
คุณธรรม

(11)
สํานักปลัด
สวส.
การศึกษา

(12)

ปละ 1 ครั้ง

2. สงเสริมและ
อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่นไทย

สํานักปลัด
สวส.
การศึกษา

ปละ 1 ครั้ง

3. รวมจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา

สํานักปลัด
การศึกษา

ปละ 1 ครั้ง

1. โครงการปนรัก
ใกลชิดศาสนา

สวส.

2. โครงการปฏิบัติ
ธรรมครอบครัว
อบอุน

สวส.
การศึกษา

ปละ 1 ครั้ง
ปละ 1 ครั้ง

3. โครงการ
เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

ห น า | 88
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม
และ
คุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(2)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต

(3)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
คุณภาพ
ชีวิต

(4)
4. สงเสริม
คุณภาพชีวิตโดย
การสงเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
การพัฒนา และ
แกไขปญหาทาง
สังคม การกีฬา
การสงเสริม
การศึกษา การ
เรียนรู ขอมูล
ขาวสาร และ
พัฒนาระบบ

(5)
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูที่ดีขึ้น

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่
ใหมีความเขมแข็ง
โดยภาค
ประชาชน เปน
ผูดําเนินการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

61

คาเปาหมาย
(6)
62
63
64

65

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

10 หมู

10 หมู

10 หมู

10 หมู

10 หมู

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
งานรับผิด
ชอบ

หนวย
สนับ
สนุน

(7)
3. สงเสริม
และบูรณา
การ
การศึกษา

(8)
(9)
- รอยละของ ปละ 1 ครั้ง
ประชาชนมี
การศึกษา
เพิ่มขึ้น
- จํานวนแหลง ปละ 1 ครั้ง
เรียนรูเพิ่มขึ้น

(10)
1. สงเสริมสนับสนุน
การจัดแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด

(11)
การศึกษา

(12)

2. จัดหาลานกีฬา
เพื่อใหประชาชนออก
กําลังกาย

สํานักปลัด
กองชาง

ปละ 1 ครั้ง

3. จัดสงนักกีฬาเขา
รวมแขงขันกีฬาตางๆ

การศึกษา

ห น า | 89
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม
และ
คุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(2)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต

(3)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
คุณภาพ
ชีวิต

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(4)

(5)
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูที่ดีขึ้น

4. สงเสริม
คุณภาพชีวิตโดย
การสงเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การ
พัฒนาและแกไข
ปญหาทางสังคม
การกีฬาการ
สงเสริมการศึกษา
การเรียนรู ขอมูล
ขาวสาร และ
พัฒนาระบบ
กองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่
ใหมีความเขมแข็ง
โดยภาค
ประชาชนเปน
ผูดําเนินการเพือ่
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

61

คาเปาหมาย
(6)
62
63
64

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

(7)
10 หมู 4. สงเสริม
กีฬาและ
นันทนาการ

(8)
- จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ
- จํานวนครั้งที่
จัดการแขงขัน
- จํานวนสนาม
กีฬา และสวน
นันทนาการ
- ระดับความ
สําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพ
และการบริการ
ดานสาธารณสุข
- จํานวน
กิจกรรมที่
จัดบริการ
สาธารณสุข
- จํานวนกองทุน
ดานสุขภาพ

(9)
ปละ 1 ครั้ง

(10)
1. สงเสริมการศึกษา
ทั้งในระบบและนอก
ระบบ

ปละ 1 ครั้ง

2. จัดใหมีหองสมุด
ชุมชนเสริม/ทักษะ
การอาน

การศึกษา

ปละ 1 ครั้ง

3. จัดหาสื่อการเรียน
การสอน

การศึกษา

ปละ 1 ครั้ง

1. สงเสริมและ
สนับสนุนศูนย
สาธารณสุขมูลฐาน

สาธารณะ
สุข

65

10 หมู

10 หมู

10 หมู

10 หมู

2 หมู

2 หมู

2 หมู

2 หมู

2 หมู

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

5. สงเสริม
สุขภาพและ
อนามัย

ปละ 1 ครั้ง

หนวย
งานรับ
ผิด
ชอบ
(11)
การศึกษา

2. รณรงคปองกันโรค
สาธารณะ
ไขเลือดออกโรคพิษ
สุข
สุนัขบาและโรคอุบัติ
ใหม

หนวย
สนับ
สนุน
(12)

ห น า | 90
แบบ ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม
และ
คุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(2)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต

(3)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
คุณภาพ
ชีวิต

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(4)

(5)
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูที่ดีขึ้น

4. สงเสริม
คุณภาพชีวิตโดย
การสงเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การ
พัฒนาและแกไข
ปญหาทางสังคม
การกีฬาการ
สงเสริมการศึกษา
การเรียนรู ขอมูล
ขาวสาร และ
พัฒนาระบบ
กองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่
ใหมีความเขมแข็ง
โดยภาค
ประชาชนเปน
ผูดําเนินการเพือ่
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

61

คาเปาหมาย
(6)
62
63
64

65

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

10 หมู

10 หมู

10 หมู

10 หมู

10 หมู

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
งานรับ
ผิด
ชอบ
(11)
สาธารณะ
สุข

(7)
5. สงเสริม
สุขภาพและ
อนามัย

(8)
- จํานวน
สาธารณสุขมูล
ฐานที่ไดรับการ
สนับสนุน
- รอยละ
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
- จํานวนเครื่อง
เมืองเวชภัณฑ
ทางการแพทย
ทันสมัย
- จํานวน
ประชาชนมี
อาชีพติดตัว
- จํานวนเครื่อง
ออกกําลังกาย

(9)
ปละ 1 ครั้ง

(10)
3. สงเสริมการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ

ปละ 1 ครั้ง

4. สงเสริมเครื่องมือ
เวชภัณฑทาง
การแพทยบริการ
ประชาชน

สาธารณะ
สุข

ปละ 1 ครั้ง

5. สงเสริมการแพทย
แผนไทย

สาธารณะ
สุข

ปละ 1 ครั้ง

6. การเฝาระวังความ
ปลอดภัยดาน
สุขลักษณะ

สาธารณะ
สุข

ปละ 1 ครั้ง

7. จัดซื้ออุปกรณใน
การออกกําลังกาย

สาธารณะ
สุข

หนวย
สนับ
สนุน
(12)

ห น า | 91
แบบ ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม
และ
คุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(2)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต

(3)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
คุณภาพ
ชีวิต

(4)

(5)
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูที่ดีขึ้น

4. สงเสริม

คุณภาพชีวิตโดย
การสงเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การ
พัฒนาและแกไข
ปญหาทางสังคม
การกีฬาการ
สงเสริมการศึกษา
การเรียนรู ขอมูล
ขาวสาร และ
พัฒนาระบบ
กองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่
ใหมีความเขมแข็ง
โดยภาค
ประชาชนเปน
ผูดําเนินการเพือ่
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

61

คาเปาหมาย
(6)
62
63
64

65

กลยุทธ/
ตัวชี้วัดระดับ
แนวทาง
กลยุทธ
การ
พัฒนา
(7)
(8)
6.
- จํานวนผูที่
สงเสริม
ไดรับเบี้ยพิการ
ดาน
สวัสดิการ -จํานวนผูที่ไดรับ
ของชุมชน เบี้ยผูสูงอายุ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

(9)
ปละ 185 คน
และเพิ่มลด
ตามการแจง
ปละ 724 คน
และเพิ่มลด
ตามการแจง
-จํานวนผูที่ไดรับ ปละ 15 คน
เบี้ยผูปวยเอดส และเพิ่มลด
ตามการแจง

(10)
1. จัดสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผูพิการ

12
เดือน

12
เดือน

12
เดือน

12
เดือน

12
เดือน

12
เดือน

12
เดือน

12
เดือน

12
เดือน

12
เดือน

12
เดือน

12
เดือน

12
เดือน

12
เดือน

12
เดือน

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

- จํานวน
กิจกรรมที่
สงเสริม
สวัสดิการและ
กลุมเปาหมาย

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

- รอยละผูพิการ
ไดรับการดูแล

หนวย
งานรับผิด
ชอบ
(11)
สวส.

2. จัดสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

สวส.

3. จัดสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส

สวส.

ปละ 1 ครั้ง

4. สงเสริมและ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนา
ครอบครัว

สวส.

ปละ 1 ครั้ง

5. สงเสริมและ
สนับสนุนเด็กและ
เยาวชน
ผูดอยโอกาส

สวส.

หนวย
สนับ
สนุน
(12)

ห น า | 92
แบบ ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม
และ
คุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(2)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต

(3)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
คุณภาพ
ชีวิต

(4)

(5)
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูที่ดีขึ้น

4. สงเสริม
คุณภาพชีวิตโดย
การสงเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การ
พัฒนาและแกไข
ปญหาทางสังคม
การกีฬาการ
สงเสริมการศึกษา
การเรียนรู ขอมูล
ขาวสาร และ
พัฒนาระบบ

61

คาเปาหมาย
(6)
62
63
64

65

(7)
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

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่
ใหมีความเขมแข็ง
โดยภาค
ประชาชนเปน
ผูดําเนินการเพือ่
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

7.
เสริมสราง
ความสงบ
เรียบรอย
และบรรเทา
สาธารณภัย

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
งานรับผิด
ชอบ
(11)

(8)
- รอยละ
ผูดอยโอกาส
ไดรับการดูแล

(9)
ปละ 1 ครั้ง

(10)
6. จัดหาอุปกรณ
สําหรับผูพิการ

-รอยละของ
ผูสูงอายุไดรับ
การดูแล

ปละ 1 ครั้ง

7. สงเสริมกิจกรรม
อาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุที่บาน

- รอยละความ
สําเร็จในการ
พัฒนาบุคลากร
รักษาความสงบ
เรียนรอย
- รอยละของ
การลดอุบัติเหตุ

ปละ 1 ครั้ง

1. การฝกอบรม
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
อปพร.

สํานักปลัด
(งานปองกัน)

ปละ 2 ครั้ง

2. การใหบริการ
ชวงเทศกาล

สํานักปลัด
(งานปองกัน)

- รอยละของผู
เขาอบรมรูโทษ
ยาเสพติด

ปละ 1 ครั้ง

3. จัดโครงการ/
กิจกรรม/รณรงค
เกี่ยวกับปญหายา
เสพติด

สํานักปลัด
(งานปองกัน)

สวส.

สวส.

หนวย
สนับ
สนุน
(12)

ห น า | 93
แบบ ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม
และ
คุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(2)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต

(3)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
คุณภาพ
ชีวิต

(4)

(5)
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูที่ดีขึ้น

4. สงเสริม
คุณภาพชีวิตโดย
การสงเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การ
พัฒนาและแกไข
ปญหาทางสังคม
การกีฬาการ
สงเสริมการศึกษา
การเรียนรู ขอมูล
ขาวสาร และ
พัฒนาระบบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่
ใหมีความเขมแข็ง
โดยภาค
ประชาชนเปน
ผูดําเนินการเพือ่
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

61

คาเปาหมาย
(6)
62
63
64

65

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

(7)

(8)
- รอยละของ
เจาหนาที่ไดรับ
ความรูและ
สามารถชวย
เหลือประชาชน
ไดเมื่อเกิดภัย

(9)
ปละ 1 ครั้ง

(10)
4. จัดฝกอบรมแก
บุคลากรของ อบต.ให
ความรูในเรื่องการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณะภัยเบื้องตน
ทั้งกอนขณะและหลัง
เกิดภัย

- รอยละที่
ปละ 1 ครั้ง
เพิ่มขึ้นของ
บริการสาธารณะ
ที่ไดมาตรฐาน
- จํานวน
ปละ 1 ครั้ง
กิจกรรมที่จัดขึ้น

1. ปรับปรุงภูมิทัศน
ภายในสํานักงานและ
ชุมชน

8. การ
พัฒนาการ
บริการ
สาธารณะ

-รอยละของผู
พิการและ
ผูสูงอายุใช
บริการ

ปละ 1 ครั้ง

2. ปรุงปรับ/พัฒนา
สภาพแวดลอม/ภูมิ
ทัศนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
3. กอสรางสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผู
พิการและผูสูงอายุ

หนวย
งานรับ
ผิด
ชอบ
(11)

สํานักปลัด
(งานปองกัน)

สํานักปลัด

การศึกษา

สวส.

หนวย
สนับ
สนุน
(12)

ห น า | 94
แบบ ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตรที่
พัฒนาดาน
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

(2)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

(3)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
สิ่งแวดลอม

(4)
สงเสริมการ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมโดย
การมีสวนรวม
ของชุมชน

ตัวชี้วดั ระดับ
เปาประสงค(ตัวชีว้ ัด
รวม)
(5)
ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการรักษา
สิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน

61

62

คาเปาหมาย
(6)
63

64

65

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

3 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

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วดั ระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

(7)
1 สราง
จิตสํานึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดลอม
และพัฒนา
แหลงน้ํา-ปา
ไม ฟนฟูปลูก
ปาตามแนว
พระราชดําริ

(8)
- จํานวนโครงการ
ที่รณรงคปลูก
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
- รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม

(9)
ปละ 1 ครั้ง

(10)
1. รณรงค
ประชาสัมพันธเพือ่
สรางสํานึกใหอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรราชาติ
และสิ่งแวดลอม

2 การบําบัด
และการ
จัดการขยะ
มูลฝอย

- รอยละขยะใน
ชุมชนลดลง

1. โครงการคัดแยก
ขยะในชุมชน

- จํานวนบอขยะที่
ไดปรับปรุง

2. ปรับปรุงบอทิ้งขยะ

- จํานวนผูเ ขา
อบรมมีจิตสํานึก
ในการทิ้งขยะ

ปละ 3 ครั้ง

2. รณรงคปลูกตนไม
หรือการดูแลรักษา
ตนไมเพือ่ เพิ่มพืน้ ที่สี
เขียวใหกับ อบต.

3. รณรงคสราง
จิตสํานึกในการกําจัด
ขยะมูลฝอย

หนวย
งานรับผิด
ชอบ
(11)
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

หนวย
สนับ
สนุน
(12)

ห น า | 95
แบบ ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
พัฒนาการ
ดานการ
บริหาร
จัดการ

ยุทธ
ศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
(2)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ขีด
สมรรถนะ
องคกร

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(3)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่
ดี

(4)
การสรางระบบ
บริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
โดยใหประชาชน
มีสวนรวมใน
การดําเนินงาน
ของ อบต.
เพื่อใหเกิดความ
โปรงใส
ตรวจสอบได

(5)
ประชาชนมีสวน
รวมในการพัฒนา
ทองถิ่น

61

คาเปาหมาย
(6)
62
63
64

65

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

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
งานรับ
ผิด
ชอบ
(11)

(7)
1. สงเสริม
การมีสวน
รวมของ
ประชาชน
และองคกร
ทุกสวนใน
การพัฒนา
ทาง
การเมือง
และสังคม

(8)
1. รอยละ
ประชาชนมีสวน
รวมแสดงความ
คิดเห็นใน
กิจกรรมของ
อบต.
2. จํานวน
ประชาชนที่เขา
รวมประชุม
ประชาคม
3. จํานวน
ประชาชนมีสวน
รวมมากขึ้น
4. รอยละของ
ประชาชนรู
ประชาธิปไตย
และกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ

(9)
ปละ 1 ครั้ง

(10)
สํานักปลัด
1. สงเสริมให
ประชาชนและองคกร
เขามามีบทบาทและ
สวนรวมในการพัฒนา
องคกร

ปละ 1 ครั้ง

2. จัดทําประชาคม
ใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ

ปละ 1 ครั้ง

3. การเผยแพร
ความรูประชาธิปไตย
และกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ

ปละ 1 ครั้ง

4. เสริมสรางพัฒนา
เครือขาย
ประชาธิปไตย

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

หนวย
สนับ
สนุน
(12)

ห น า | 96
แบบ ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
พัฒนาการ
ดานการ
บริหาร
จัดการ

ยุทธ
ศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
(2)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ขีด
สมรรถนะ
องคกร

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(3)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่
ดี

(4)
การสรางระบบ
บริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
โดยใหประชาชน
มีสวนรวมใน
การดําเนินงาน
ของ อบต.
เพื่อใหเกิดความ
โปรงใส
ตรวจสอบได

(5)
ประชาชนมีสวน
รวมในการพัฒนา
ทองถิ่น

61

คาเปาหมาย
(6)
62
63
64

65

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

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
งานรับ
ผิด
ชอบ
(11)

(7)
2. สงเสริม
การพัฒนา
ศักยภาพ
ของ
บุคลากร
และองคกร
ใหมีขีด
ความ
สามารถใน
การพัฒนา

(8)
-รอยละของผูมี
สิทธิเลือกตั้ง

(9)
ปละ 1 ครั้ง

(10)
1. คาใชจายในการ
เลือกตั้ง

- จํานวนการจัด
อบรม การสง
บุคลากรเขารับ
การฝกอบรม
และศึกษาดูงาน
- จํานวนวัสดุ
ครุภัณฑการใช
งานที่

ปละ 1 ครั้ง

2. เพิ่มศักยภาพและ สํานักปลัด
ศึกษาดูงานของ
สมาชิก พนักงาน
ลูกจางและผูนําชุมชน

ปละ 1 ครั้ง

3. จัดหาอุปกรณ
เครื่องมือเสริมสราง
ศักยภาพในการ
บริหารจัดการ

สํานักปลัด

-รอยละบุคคลกร ปละ 1 ครั้ง
ในการทํางาน
ตอนสนองความ
ตองการ
ประชาชน

4. ปรับปรุงอัตรา
บุคลากรใหสามารถ
บริการจัดการ
ตอบสนองความ
ตองการของ
ประชาชน

สํานักปลัด

สํานักปลัด

หนวย
สนับ
สนุน
(12)

ห น า | 97
แบบ ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
พัฒนาการ
ดานการ
บริหาร
จัดการ

ยุทธ
ศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
(2)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ขีด
สมรรถนะ
องคกร

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(3)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่
ดี

(4)
การสรางระบบ
บริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
โดยใหประชาชน
มีสวนรวมใน
การดําเนินงาน
ของ อบต.
เพื่อใหเกิดความ
โปรงใส
ตรวจสอบได

(5)
ประชาชนมีสวน
รวมในการพัฒนา
ทองถิ่น

61

คาเปาหมาย
(6)
62
63
64

65

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

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

(7)
3. สงเสริม
ระบบการ
บริการ
ประชาชน
ตาม
มาตรฐาน
สากล

(8)
- จํานวนการ
สงเสริมการ
จัดการบริการ
ประชาชนสู
มาตรฐานสากล

(9)
ปละ 1 ครั้ง

(10)
1. เสริมสรางและ
ปรับปรุงการ
บริหารงานเพื่อการ
บริการประชาชนสู
สากลตามมาตรฐาน
สากล

- รอยละของ
ประชาชนมีพื้นที่
รับบริการ

ปละ 1 ครั้ง

สํานักปลัด
2. ปรับปรุงและ
กอสรางอาคารรองรับ กองชาง
การบริการประชาชน

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

ปละ 1 ครั้ง

3. โครงการใหบริการ
จัดเก็บภาษีนอก
สถานที่

กองคลัง

ปละ 1 ครั้ง

1. ตราขอบัญญัติเพื่อ
ควบคุมจัดระเบียบ
ประชาชน

สํานักปลัด

4. การ
พัฒนาและ
จัดระเบียบ
ของชุมชน
และสังคม
(PSO)

หนวย
งานรับ
ผิด
ชอบ
(11)

สํานักปลัด

หนวย
สนับ
สนุน
(12)

ห น า | 98
แบบ ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
พัฒนาการ
ดานการ
บริหาร
จัดการ

ยุทธ
ศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
(2)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ขีด
สมรรถนะ
องคกร

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(3)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่
ดี

(4)
การสรางระบบ
บริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
โดยใหประชาชน
มีสวนรวมใน
การดําเนินงาน
ของ อบต.
เพื่อใหเกิดความ
โปรงใส
ตรวจสอบได

(5)
ประชาชนมีสวน
รวมในการพัฒนา
ทองถิ่น

61

คาเปาหมาย
(6)
62
63
64

65

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

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(7)

(8)
- จํานวนการ
ละเมิดขอตกลง
ลดลง

(9)
ปละ 1 ครั้ง

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

โครงการ/กิจกรรม

(10)
2. รณรงคสราง
จิตสํานึกในการ
พัฒนาสังคม

หนวย
งานรับ
ผิด
ชอบ
(11)

สํานักปลัด

- รอยละของการ ปละ 1 ครั้ง
แกไขปญหาทาง
สังคม
- จํานวน
อาสาสมัครมี
ความพรอม
ชวยเหลือได
ทันทวงที

3. ฝกอบรม
อาสาสมัครชวยเหลือ
ตรวจสอบดูแลชุมชน
และสังคม

สํานักปลัด

- ประชาชน
ปละ 1 ครั้ง
เขาใจหลักการ
ทํางานของ
อบต.เพิ่มมากขึ้น

1. อบต. สัญจร

สํานักปลัด

หนวย
สนับ
สนุน
(12)
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
พัฒนาการ
ดานการ
บริหาร
จัดการ

ยุทธ
ศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
(2)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ขีด
สมรรถนะ
องคกร

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(3)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่
ดี

(4)
การสรางระบบ
บริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
โดยใหประชาชน
มีสวนรวมใน
การดําเนินงาน
ของ อบต.
เพื่อใหเกิดความ
โปรงใส
ตรวจสอบได

(5)
ประชาชนมีสวน
รวมในการพัฒนา
ทองถิ่น

61

คาเปาหมาย
(6)
62
63
64

65

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

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(7)

(8)

(9)
ปละ 1 ครั้ง

- จํานวน
ประชาชนรับรู
ขาวสาร ผลการ ปละ 1 ครั้ง
ดําเนินของ อบต.

โครงการ/กิจกรรม

(10)
2. ประชาสัมพันธ
ติดตอราชการ
3. จัดทําวารสารเพื่อ
เผยแพรกิจกรรม/ผล
การดําเนินงาน

- การเสียภาษีมี ปละ 1 ครั้ง
ความถูกตองเพิ่ม
มากขึ้น

4. โครงการจัดทํา
แผนที่ภาษีฯและ
ปรับปรุงผังเมืองรวม
ตําบลทะเมนชัย

- ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ

5. โครงการศูนยรวม
ขอมูลจัดซื้อ/จัดจาง

ปละ 1 ครั้ง

หนวย
งานรับ
ผิด
ชอบ
(11)

สํานักปลัด
สํานักปลัด

กองชาง
กองคลัง

การศึกษา
กองคลัง

หนวย
สนับ
สนุน
(12)

บทที่ ๕

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
กรอบและแนวทางในการติ ด ตามและประเมิ น ผล สอดคล อ งกั บ ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 29
กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่ นมีอํานาจหนาที่ในการกําหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อ
ดําเนินการเสร็จแลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผู บ ริ ห ารท องถิ่ น เพื่ อให ผู บ ริ ห ารท องถิ่ น เสนอต อสภาท อ งถิ่ น คณะกรรมการพั ฒ นาท องถิ่ น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยป
ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการติดตามและประเมินผลความ
สอดคลองและความสําเร็จของแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการตามแผนดําเนินงานวาเปนไป
ตามเปาหมายการพัฒนาที่สอดคลองกับพันธกิจซึ่งสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกําหนดหรือไม และโครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับ
ใดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นรวมประชุม
เพื่อกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป ดังนี้
1.1 การกํ า หนดกรอบ แนวทาง และวิ ธี ก าร ในการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาอาจกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ดังนี้
(1) ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธที่กําหนด
(2) ความเพี ยงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่ อการดํ าเนินกิ จกรรมของ
หนวยงาน
(3) ความกาวหนา (Progress) กิจกรรมที่กําหนดไวตามแผน โดยมีการติดตาม
ผล ( Monitoring)
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับ
ทรัพยากรที่ใชโดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการศึกษาถึงผลที่ไดรับ (Effect)
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
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(6) ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) เปนการประเมินผล
ประโยชนที่เกิดจากการทํากิจกรรมที่มีตอกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการ และ
การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
(7) การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลที่ไดรับรวมยอด (Overall Effect)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น อาจนําแนวทางทั้งหมดที่
กําหนดมาใชหรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปก็ได โดย
อยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลองและสามารถวัดความสําเร็จหรือความกาวหนาของ
แผนพัฒนาสามปได ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับคณะกรรมการฯจะพิจารณา
1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาสามป อาจกําหนดแนวทางดังนี้
(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมิน
ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
(2) การประเมิ น ผลโครงการ (Project Evaluation) หรื อ การประเมิ น
ประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation)
(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation)
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผลไดตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาสามป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการ
ติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดย
สามารถติ ด ตามและประเมิ น ผลได ตั้ ง แต ก อ นเริ่ ม โครงการพั ฒ นาตามแผนดํ า เนิ น งานจนสิ้ น สุ ด
โครงการฯ
ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจ าการติด ตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาสามปและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตอผูบริหาร
ท อ งถิ่ น เพื่ อ ให ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เสนอต อ สภาท อ งถิ่ น คณะกรรมการพั ฒ นาท อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผล
ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ขั้ น ตอนที่ 5 คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น อาจให
ความเห็ นหรื อขอเสนอแนะในรายงานการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาสามปและโครงการ
พัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัดได
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5.2 ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

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

5.3 เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล

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

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

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

ระยะเวลา
เมื่อ อบต.
ประกาศใช
แผน

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

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

ระยะ
เวลา
15 วัน
นับตั้งแต
รับ
รายงาน
1.ภายใน
ธันวาคม
2.
ประกาศ
ไมนอย
กวา30
วัน
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แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะ
ทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ......................................................................................................

ประเด็นการประเมิน
สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
6. มี ค ณะกรรมการพั ฒ นาท อ งถิ่ น และประชาคมท อ งถิ่ น พิ จ ารณาร า งแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สวนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ทองถิ่น
10. มี ก ารกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น แ ละภารกิ จ หลั ก การพั ฒ นาท อ งถิ่ น ที่ ส อดคล อ งกั บ
ศักยภาพของทองถิ่น
11. มี ก ารกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น แ ละภารกิ จ หลั ก การพั ฒ นาท อ งถิ่ น ที่ ส อดคล อ งกั บ
ยุทธศาสตรจังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร

มีการ
ดําเนินงาน

ไมมีการ
ดําเนินงาน

การวัด และการนําเสนอผล
- ความถี่ในการวัด : หลังจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จและประกาศใชอยางเปน
ทางการ
- เกณฑการพิจารณา : พิจารณาจาก มี/ ไมมี การดําเนินการนั้น
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\ กรปกครองสวนทอถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน )
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค
คําชี้แจง : แบบที่ 2 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนา 3 ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่
( ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
( ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
( ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
( ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป

ยุทธศาสตร
1.

ปที่ 1
.
ปที่ 2
.
จํานวน
งบ
จํานวน
งบ
โครง ประมาณ โครง ประมาณ
การ
การ
xx
xx
xx
xx

ปที่ 3 .
จํานวน
งบ
โครง
ประมาณ
การ
xx
xx

จํานวน
โครง
การ
xx

รวม

งบ
ประมาณ

2.
3.
ฯลฯ....
รวม
เกณฑการพิจารณา : พิจารณาวาแผนยุทธศาสตรนั้นๆ มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแตละ
ยุทธศาสตรอยางไร กระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยูเฉพาะยุทธศาสตรใดยุทธศาสตรหนึ่งหรือไม อปท.
ใหความสําคัญกับยุทธศาสตรใด
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4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ปที่ 1……
ปที่ 2……
ปที่ 3…..
รวม
จํานวน
จํานวน
ยุทธศาสตร
งบ
งบ
จํานวน
งบ
จํานวน
งบ
โครงกา
โครงกา
ประมาณ
ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ
ร
ร
1.
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxxx
2.
3.
ฯลฯ....
รวม
เกณฑการพิจารณา : พิจารณาวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีโครงการและงบประมาณทีส่ อดคลองกับยุทธศาสตร
ของจังหวัดมากนอยเพียงใด ถามีโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดมาก ก็แสดงใหเห็นวา แผนยุทธศาสตร
นั้น เปนแผนยุทธศาสตรทดี่ ี
5. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป ………..

ยุทธศาสตร

1.
2.
3.
ฯลฯ....
รวม

จํานวน
โครงการ
ที่เสร็จ
จํา
นวน
xx

รอย
ละ
xx

จํานวน
จํานวน
จํานวน
โครงการทีอยู โครงการที่ยัง
โครงการที่มี
ระหวางการ
ไมได
การยกเลิก
ดําเนินการ
ดําเนินการ
จํา รอย จํา รอย จํา รอย
นวน ละ นวน ละ นวน ละ
xx
xx
xx
xx
xx
xx

จํานวน
โครงการที่มี
การเพิ่มเติม
จํา
นวน
xx

รอย
ละ
xx

จํานวน
โครงการ
ทั้งหมด
จํา
นวน
xx

รอย
ละ
xx

เกณฑการพิจารณา :
1. ทําการเปรียบเทียบกับขอมูลในแบบรายงานในไตรมาสกอนหนานี้วามีโครงการที่
เสร็จเพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด เพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในการดําเนินโครงการตามแผนฯ
2. หากมีรอยละของโครงการที่ดําเนินงานเสร็จแลวมากเทาใด ก็จะแสดงใหเห็นวา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
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6. การเบิกจายงบประมาณ.............
ยุทธศาสตร
1
2.
3.
4.

งบปกติ
จํานวนเงิน รอยละ
xxx
xx

เงินสะสม
จํานวนเงิน
รอยละ
xxx
xx

รวม
จํานวนเงิน รอยละ
xxx
xx

รวม
เกณฑการพิจารณา : นําเขาขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดระบุไวในแผน เพื่อเปนขอมูลที่แสดงให
เห็นถึงสถานการณทางดานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินงานตามแผนนั้น
สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7. โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป ............
ผลการดําเนินงาน
งบประมาณ
โครงการ
ดําเนินการ
อยูในระหวาง
ยังไมได
งบประมาณที่ งบประมาณที่เบิกจาย
เสร็จแลว
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ไดรับ
ไป
1.
xxx
xxx
xx
xx
xx
2.
3.
ฯลฯ....
รวม
เกณฑการพิจารณา : พิจารณาวาสถานการณในการดําเนินงานของโครงการทีไ่ ดรับเงินอุดหนุตนเฉพาะกิจนั้นเปน
อยางไร
สวนที่ 4 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
คําชี้แจง : แบบที่ 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ..................................................................................................
2. วัน/เดือน/ปที่รายงาน................................................................................................................
สวนที่ 2 ยุทธศาสตร และโครงการตามแผนพัฒนาป..............................
3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการทีป่ รากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ
ยุทธศาสตร
1.
2.
3.
ฯลฯ...........

รวม

จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยูในแผน
ที่ไดปฏิบัติ
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxxx
xxxx

เกณฑการพิจารณา : หากจํานวนโครงการที่กําหนดไวในแผนกับโครงการที่ปฏิบตั ิจริงมีความสอดคลองกัน แสดง
วาองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานไดตามแผนฯ ที่กาํ หนด และหากมีโครงการที่ปฏิบตั ิจริงนอยกวาที่
กําหนดไวในแผนฯ แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมสามารถดําเนินงานไดตามแผนฯที่กําหนด
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แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อปท.................ในภาพรวม
คําชี้แจง : แบบที่ 3/2 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานของ
อปท. ............................................................ในภาพรวม
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
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
 สูงกวาปริญญาตรี.......คน  อื่นๆ........คน
4. อาชีพหลัก
 รับราชการ.........คน
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน
 คาขายธุรกิจสวนตัว……..คน
 รับจาง......... คน
นักเรียน/นักศึกษา..........คน  เกษตรกร…… คน
 อื่นๆ (ระบุ) .........คน
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อปท........................................
5. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อปท.....................................ในภาพรวมมากนอยเพียงใด
พอใจมาก
พอใจ
ไมพอใจ
ประเด็น
(คน)
(คน)
(คน)
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
xxx
2) มีการประชาสัมพันธใหประชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
xxx
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
xxx
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให
xxx
ประชาชนทราบ
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
xxx
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
xxx
7) ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ
xxx
ประชาชนในทองถิ่น
8) การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
xxx
9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
xxx
ภาพรวม
xxxx
เกณฑการพิจารณา : ผูตอบแบบประเมินในแตละระดับความพึงพอใจมีจํานวนเทาใด
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แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัยในแตละยุทธศาสตร
สวนยุทธศาสตร 1 การพัฒนาดาน......................(ตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแตละดานที่กําหนดไว) ………
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย .... คน
( ) หญิง ...... คน
 ชาย .... คน
 หญิง ...... คน
 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
 สูงกวาปริญญาตรี.......คน  อื่นๆ........คน
4. อาชีพหลัก
 รับราชการ.........คน
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน
 คาขายธุรกิจสวนตัว……..คน
 รับจาง......... คน
นักเรียน/นักศึกษา..........คน  เกษตรกร…… คน
 อื่นๆ (ระบุ) .........คน
สวน 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน อปท...............................................หากใหทานประเมินความ
พึงพอใจตอผลการดําเนินงาน อปท.................................... ในการพัฒนา
ดาน.........................(ตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแตละดานที่กําหนดไว) โดยใหคะแนนเต็ม 10
คะแนน ทานใหคะแนน อปท.เทาใด ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ (คิดเปนรอยละ)
คะแนน
ประเด็น
(10 คะแนน)
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ /กิจกรรม
xxx
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ /กิจกรรม
xxx
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม
xxx
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรมใหประชาชนทราบ
xxx
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
xxx
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
xxx
7) ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
xxx
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
xxx
ภาพรวม
xxxxx
เกณฑการพิจารณา : เปนคาคะแนน 0 - 10 ในแตละประเด็นการประเมิน
1. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
เกณฑการพิจารณา : หากคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0 หรือใกล 0 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรของ อปท. ไมประสบความสําเร็จ หากคาคะแนนความพึงพอใจเทากับ 5 แสดงวาผลการดําเนินงานใน
ยุทธศาสตรนั้นๆ ประสบความสําเร็จปานกลาง และหากคาคะแนนเทากับ 10 หรือใกลเคียง แสดงวาผลดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรของ อปท. ในยุทธศาสตรนั้นๆ ประสบผลสําเร็จมากที่สุด
1. เพศ
2. อายุ
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2.) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก
1. จํานวนถนนที่กอสราง.........(ตัวอยาง)
2. ประชาชนสัญจรสะดวก รวดเร็วขึ้น......
(ตัวอยาง)
3. ฯลฯ...........

หนวย
เสน
รอยละ

ผลการดําเนินงาน
กอน
หลัง
ดําเนินการ ดําเนินการ
เพิ่ม/ลด
(จํานวน)
(จํานวน)

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
เกณฑการพิจารณา : เปรียบเทียบกับขอมูลในปกอนหนานี้ โดย (1) กรณี อปท.เลือกตัวชี้วัดที่เมื่อหนวยที่วัดเพิ่ม
แสดงวาชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เชน รายไดครัวเรือนที่มีไฟฟาใช เกณฑมนการพิจารณาจะพิจารณาวา
หลังดําเนินการตามแผนฯ นั้นๆ แลวหนวยที่ทําการวัดเพิ่มขึ้นหรือไม ถาเพิ่มแสดงวา อปท.สามารถดําเนินงานได
ตามแผนที่กําหนด แตหากวาหนวยวัดเทาเดิม หรือลดลง แสดงวา อปท.ไมสามารถดําเนินงานไดตามแผนหรือ
ใกลเคียง แสดงวาผลดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ อปท. ในยุทธศาสตรนั้นๆ ประสบผลสําเร็จมากที่สุด

แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ภาคผนวก

ก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาทองถิน่
ข การประเมินคุณภาพของแผน

- ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

แผนที่องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปของ อปท.
ประเด็นพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย
3.1 วิสัยทัศน
3.2 พันธกิจ
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร
3.4 เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร
3.5 ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร
3.6 กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร
รวม

คะแนน
10
25
65
(5)
(5)
(10)
(5)
(15)
(15)
(10)
100

ประเด็นพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ

คะแนนเต็ม

1. ขอมูลสภาพทั่วไป ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
ของ อปท.
- ข อ มู ล การปกครอง ประชากร ทรั พ ยากร โครงสร า ง
พื้นฐาน สถานที่ทองเที่ยว เปนตน และขอมูลเชิงสถิติที่
สําคัญ
- การประชุ ม ประชาคมหรื อ ประชุ ม อื่ น ๆ ที่ มี ลั ก ษณะ
คลายกัน
- การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
และ/หรือการใชขอมูล จปฐ.
- มีขอมูลสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา(เพื่อดูการ
ดําเนินงานในแตละปที่ผานมามีการดําเนินการบรรลุ
เปาหมายของยุทธศาสตรของแผนพัฒนามากนอยเพียงใด)

10
(3)

2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ

25

ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สาํ คัญดานเศรษฐกิจ
สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและมีการ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลที่สําคัญเพื่อชี้ใหเห็นศักยภาพ
ปญหาและความตองกา
○ การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ
จปฐ.
- ภาพรวมรายไดครัวเรือน การสรางอาชีพ
- มีการวิเคราะห หรือเปรียบทียบขอมูลที่สําคัญ
ของจังหวัดและแสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปญหา
○ การวิเคราะหขอมูลสังคม
- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญดานสังคมเชน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน
อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เปนตน
- มีการวิเคราะห หรือ เปรียบเทียบขอมูลที่สําคัญ
ของ อปท. และแสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปญหา
○ การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลทีสําคัญ ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท.

(3)
(2)
(2)

4
(2)
(2)
5
(3)
(2)
5
(2)
(3)

คะแนนที่ได

ประเด็นพิจารณา
2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ(ตอ)

3. ยุทธศาสตร
3.1 วิสัยทัศน

3.2 พันธกิจ

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร

3.4 เปาประสงค

รายละเอียดหลักเกณฑ

คะแนนเต็ม

○ SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพของ อปท.
- การวิเคราะหตองสอดคลองกับการวิเคราะหขอมูล
พื้นฐาน
- มีการจําแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอกอยาง
ถูกตอง
○ สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิง
พื้นที่
- มีการประมวลปญหาและความตองการของ ประชาชนใน
พื้นที่โดนชี้ใหเห็นขนาดและความรุนแรงของปญหาความรอง
การ
- มีการระบุปญหาหรือความตองการในเชิงพื้นที่หรือ
กลุมเปาหมายที่ชัดเจน
- การใชแผนชุมชน/แผนหมูบานเปนสวนประกอบในการ
จัดทําแผนพัฒนา

5

○ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ตองการจะเปนหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพทีเปนลักษณะเฉพาะของ อปท.
- จุดเนนและสิ่งที่ตองการเปนสอดคลองกับขอมูลที่นําเสนอ
- มีความเปนไปไดตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเปน เพื่อนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศน
- มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
○ มีความชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนและเงื่อนไขเฉพาะ
ของพื้นที่
- ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพัฒนา
- ยุทธศาสตรเชื่อมโยงสอดคลองกันและตอบสนองปญหา
ศักยภาพของ อปท.
- มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.
○ สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
- มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
- มีความชัดเจนเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นวามีความตองการ
ที่จะบรรลุอะไรในชวง 5 ป

(3)
(2)
6
(2)
(2)
(2)
65
5
(3)
(2)
5
(3)
(2)
10
(4)
(4)
(2)
5
(4)
(3)

คะแนนที่
ได

ประเด็นพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ

คะแนนเต็ม

3.5 ตัวชี้วัดและคา
เปาหมายของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
○ ตัวชี้วัด
- มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงคและสะทอน
ผลลัพธตามเปาประสงค
- สามารถวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ
○ คาเปาหมาย
- แสดงถึงความกาวหนาในแตละป
- มีความเปนไปไดอยูในขีดความสามารถที่ทําไดทั้งในดาน
ปริมาณ งบประมาณ เทคนิค

15
9
(5)

3.6 กลยุทธของแต
ละประเด็น
ยุทธศาสตร

3.7 บัญชีรายการ/
ชุดโครงการ

○ มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่สอด
รับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเปาประสงคของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรและสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของแต
ละพื้นที่
- ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคลองกันและมี
การบูรณาการกันในแตละยุทธศาสตรและนําไปสูการบรรลุ
เปาประสงคและยุทธศาสตร
- มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อ
นําไปสูการกําหนดแผนงานโครงการ
บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบดวย
○ โครงการ/กิจกรรม
- มีการวิเคราะหความคุมคาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของ
โครงการฯ กอนบรรจุในแผน
- ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม
- การจัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม
○ โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจนและ
นําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค
- โครงการฯ มีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยาง
ชัดเจนและนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค
- มีโครงการฯ ครบถวนทั้ง 3 ป(ในภาพรวมของแผน)

คะแนนที่
ได

(4)
6
(3)
(3)
12

(6)
(6)
13
8
(3)
(3)
(2)
5
(3)
(2)

หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถามฯ ที่เกี่ยวของ
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนําประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ
ไปเปนกรอบในการจัดทําแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นประจําปได

