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คํานํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีกําหนดยุทศาสตรและ
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จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายในการพัฒนาทองถ่ิน

การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มีความสําคัญตอองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผอยางยิ่ง
ท้ังนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาท่ีมุงไปสูสภาพการณท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต
เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององศการการบริหารสวนตําบลเมืองไผ มุงไปสูสภาพการณอันพึง
ประสงคไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองไผ ท่ีตองกําหนดถึงสภาพการณท่ีตองการจะบรรลุและแนวทางในการท่ีจะทําใหบรรลุถึง
สภาพการณนั้น

องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผหวังเปนอยางยิ่งวาคงเปนประโยชนในการวางแผน แนวทาง
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผใหกาวหนาตอไป
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บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่ง
หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งแสดงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา จังหวัด อําเภอ นโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีแถลงตอสภาทองถ่ิน และแผนชุมชน
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ   จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหเปนไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนด

การวางแผนเปนกระบวนการมองไปขางหนาและกําหนดการใชทรัพยากรขององคกร โดย
กําหนดกิจกรรมตาง ๆ ไวลวงหนา ใหบรรลุตามภารกิจ วัตถุประสงค นโยบาย เปาหมาย ขององคกร ซึ่ง
เก่ียวของกับชีวิตความเปนอยูท่ีดีของประชาชนในทองถ่ิน การท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผจะพัฒนาไป
ในทิศทางใดจําเปนตองมีการกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรเพ่ือแปลงสูการปฏิบัติ แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ (พ.ศ.2559-2563) มีลักษณะเปนแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป ซึ่ง
อาศัยกระบวนการในการวิเคราะหสถานการณและสภาพแวดลอมเพ่ือใหทราบถึงจุดเดน จุดดอย อุปสรรค
และโอกาสจากแผนยุทธศาสตร การพัฒนาตําบล เพ่ือนํามากําหนดทิศทางในการพัฒนาโดยการกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนา เพ่ือใหการบริหารการจัดสรร
ทรัพยากรขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ ซึ่งมีอยูอยางจํากัด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มี
ความยืดหยุนและสอดคลองกับสถานการณ และสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผไดจัดทําข้ึนโดยอาศัยหลักการ
และกรอบแนวทางท่ีสําคัญ ดังนี้

1. นโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ ท่ีไดแถลงตอสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองไผ เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2555

2. กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช กําหนดไวและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แผนอําเภอ แผนชุมชน

3. ปญหาความตองการท่ีสําคัญจากประชาคมตําบลเมืองไผ

องคประกอบ...
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องคประกอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร จะประกอบไปดวย ลักษณะของแผนยุทธศาสตร
วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และประโยชนของการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโดยเสนอตามรายหัวขอดังนี้

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี

กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
บริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน

การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้
เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาท่ีมุงไปสูสภาพการณท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต เปน
กรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมุงไปสูภาพการณอันพึงประสงคได
อยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ การ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีตอง
กําหนดถึงสภาพการณท่ีตองการจะบรรลุและแนวทางในการท่ีจะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ
การรวบรวมและการวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ท้ังนี้เพ่ือใหไดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี
สามารถนําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล มีวัตถุประสงค ดังนี้
(1)  เพ่ือกําหนดสภาพการพัฒนาท่ีพึงประสงคหรือเปาหมายการพัฒนาขององคการบริหารสวน

ตําบล ตามความตองการของประชาชน
(2)  เพ่ือกําหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาและแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนและเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนา
(3) เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล

ไดอยางท่ัวถึง เปนธรรม และเปนไปตามลําดับความจําเปนเรงดวน
(4)  เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติการพัฒนากับหนวยงานอ่ืนๆในพ้ืนท่ี
(5) เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามป และแผนการดําเนินงานขององคการบริหาร

สวนตําบล
1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
งานโยบายและแผน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบในการ

จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงวัตถุประสงค ความสําคัญ แนวทาง และข้ันตอนในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทราบ และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
จัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน
รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นท่ีเก่ียวของ ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ ขอมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลจากแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบ

1.1 การรวบรวมขอมูล
...
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1.1 การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ

(1) การเก็บรวบรวมขอมูล ในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองไผ ไดมีการรวบรวมและจัดทําฐานขอมูล ไดแกขอมูลเบื้องตนในดานการเมือง   การปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยขอมูลไดแสดงแนวโนมท่ีเปลี่ยนแปลงไป แสดงคาเฉลี่ยรอยละ และการวิเคราะห
ขอมูล ตลอดจนการใหความเห็น ซึ่งขอมูลท่ีจัดทําไดแกขอมูลประชากร อาชีพและรายได สุขภาพ การศึกษา
ทรัพยากร การคมนาคมขนสง การพาณิชย การลงทุน อุตสาหกรรม และขอมูลงบประมาณ เปนตน

(2) การรวบรวมปญหาสําคัญ องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผนําขอมูลท่ีไดจากการ
ทําประชาคมและขอมูลทุติยภูมิท่ีผานการวิเคราะหและจัดเก็บอยางเปนระบบขององคกรเจาของขอมูล เพ่ือ
นํามาวิเคราะหและเลือกปญหาท่ีเหมาะสมเพ่ือนํามากําหนดยุทธศาสตรในการตอบสนองปญหา ความตองการ
ของสาธารณชนนอกจากนี้ยังไดนําขอมูลจากแผนพัฒนาของทองถ่ินอ่ืน   และแผนแมบทชุมชนมา
ประกอบการพิจาณาดวยแลว

1.2 การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของทองถิ่นในปจจุบัน
เปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปน

สภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ ของทองถ่ิน รวมท้ังการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของ
ทองถ่ิน อันเปนสภาวะแวดลอมภายในองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ ซึ่งท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพ
ของทองถ่ินในปจจุบันสําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานในอนาคต โดยใชเทคนิค
SWOT Analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแก จุดแข็ง (Strength – S) จุดออน (Weak – W) และ
ปจจัยภายนอก ไดแก โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat – T)

1.3 การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่น
วิสัยทัศน (Vision) เปนถอยแถลงท่ีระบุถึงสภาพการณในอุดมคติ เปนจุดหมายท่ี

ตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต ตองการใหองคกรพัฒนาหรือเปนไปในทิศทางใด โดยการประเมินสภาพท่ีเปนอยู
ในปจจุบัน ผลการพัฒนาท่ีผานมาในอดีต และความตองการของทุกฝายในทองถ่ินใหบรรลุถึงความตองการใน
อนาคต

ภารกิจหลัก เปนถอยแถลงท่ีแสดงถึงลักษณะหรือขอบขายในการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ เก่ียวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมท้ังแนวคิดและ
ภาพลักษณท่ีตองการนําเสนอ ปณิธานหรือปรัชญาในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
นครศรีธรรมราช เปนขอบเขตของบทบาทหนาท่ีหลักหรือขอบเขตของกิจกรรมท่ีมุงเนนเปนพิเศษท่ีจะตอง
ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว

การกําหนดภารกิจมีแนวทางการดําเนินการแยกเปน 2 ระดับ คือ
1) ภารกิจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีกําหนดอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน

ตําบล
2) พันธกิจหลักท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ มุงม่ันท่ีจะดําเนินการเพ่ือใหบรรลุ

ถึงวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว การกําหนดพันธกิจหลักมีลักษณะท่ีสอดคลองกับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบและไม
ขัดแยง  ตอบทบาทและความรับผิดชอบในอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย

1.4  การกําหนดจุดมุงหมาย
...
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1.4 การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน

จุดมุงหมายเพื่อการวางแผนพัฒนาท่ีย่ังยืน หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของ
กิจกรรม ท่ีควรคาแกการดําเนินงานท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมขององคการบริหาร
สวนตําบล  ท่ีกอใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจหลัก และมีความเปนไปได
ในทางปฏิบัติ

1.5 การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
เปนการกําหนดปริมาณหรือจํานวนสิ่งท่ีตองการใหบรรลุผลสําเร็จท่ีตองการในแตละ

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาหรือแนวทางการพัฒนา ภายในเวลาท่ีกําหนด โดยสามารถกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ในเชิงยุทธศาสตรไวดวยเพ่ือใชในกระบวนการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนา

1.6 การกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Performance Indicator) เปนการ

วัดความกาวหนาของการบรรลุปจจัยหลักแหงความสําเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ขององคกร โดยเทียบผลการ
ปฏิบัติงานกับเปาหมายท่ีกําหนดไว

1.7 การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางพัฒนา
เม่ือไดดําเนินการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจหลัก วัตถุประสงค และยุทธศาสตรการ

พัฒนาโดยอาศัยพ้ืนฐานการวิเคราะห SWOT แลวจึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองไผ ซึ่งยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน คือแนวคิดหรือวิธีการท่ีแยบคายอันบงบอกถึงลักษณะการ
เคลื่อนตัวขององคกรวาจะกาวไปสูเปาหมายท่ีตองการในอนาคตอยางไร ยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนกรอบ
ชี้นําหรือหัวกระบวนของชุดแผนงาน ซึ่งกําหนดวิธีการ หรือข้ันตอนท่ีปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว

ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล รวบรวมแนวทางและ

ขอมูลนํามาจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางท่ีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนด โดยมีเคา
โครงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้

บทท่ี 1 บทนํา
บทท่ี 2 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
บทท่ี 3  แผนยุทธศาสตร
บทท่ี 4  รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
บทท่ี 5 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร

ข้ันตอนท่ี 3 การพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เสนอรางแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาตอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือพิจารณา และปรับปรุงแกไขให
สมบูรณ หากมีขอบกพรอง กอนนําเสนอผูบริหารทองถ่ิน

ข้ันตอนท่ี 4 การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เม่ือคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเสนอ

เสร็จเรียบรอยแลว เสนอตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณาใหความเห็นชอบ และสงคืนใหผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช และแจงใหสภา



แผนผังข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ประชุมประชาคม สวนราชการตางๆเพ่ือรับทราบขอมูล ปญหา
ความตองการนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน

รวบรวมแนวทาง วิเคราะหขอมูล เพ่ือ
จัดทํารางแผนฯ

เสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

เสนอรางแผนยุทธศาสตรฯ ตอผูบริหาร
ทองถ่ิน

เสนอรางแผนยุทธศาสตรฯ ตอสภา
ทองถ่ิน

พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา

พิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา

ประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประกาศใหประชาชนทราบตอไป

5

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณา
รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ผูบริหารทองถ่ิน

สภาทองถ่ิน

ผูบริหารทองถ่ิน
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1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนเครื่องมือท่ีกําหนดแนวทางหรือวิธีการดําเนินงานเพ่ือชวยให

องคการบริหารสวนตําบลสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตามท่ีไดวางแผนไวใหสามารถบรรลุ
ตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังดานงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม
ครอบคลุมท้ังตําบล และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน





บทที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ

2.1ขอมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน และทรัพยากรธรรมชาติ
2.1.1 ท่ีตั้ง

องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผไดรับการยกฐานะจากสภาตําบลเมืองไผ เปนองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลลงวันท่ี 19มกราคม2539 ลงนามโดยนายบรรหาร
ศิลปะอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย นับแตไดรับการจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบล ไดปฏิบัติภารกิจตาม
อํานาจหนาท่ีเปนอยางดีมาตลอด แมในขณะนั้นจะยังไมมีสํานักงานถาวรในการปฏิบัติงานก็ตาม โดยเบื้องตนไดใชศูนย
พัฒนาอาชีพประจําหมูบาน หมูท่ี 18 บานขามใหญ เปนท่ีทําการชั่วคราว ตอมาในปงบประมาณ2539 สภาองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองไผไดประชุมสภาพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการกอสรางท่ีทําการถาวรณ ท่ีสาธารณะราชพัสดุ หมู
ท่ี 4บานหนองไผ ไดดําเนินการจนกอสรางจนแลวเสร็จในวันท่ี 28 กันยายน2541 และไดเปดใชบริการตั้งแตนั้น เปนตน
มาจนถึงปจจุบัน

ตําบลเมืองไผเปนหนึ่งในสิบตําบลของอําเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย ไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวน
ตําบล เม่ือวันท่ี 30 เดือน มีนาคมพ.ศ. 2539 หางจากท่ีวาการอําเภอหนองก่ีไปทางทิศเหนือประมาณ18 กิโลเมตร มีเนื้อ
ท่ีท้ังหมดประมาณ 52.30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,678.50 ไร มีลักษณะเปนท่ีราบสูง โดยเฉพาะทางทิศเหนือ
และทิศตะวันตกจะลาดต่ําไปทางทิศตะวันออกซึ่งมีลําหวยลึก ไหลลงสูลํามาศเขาเขตอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย สวนทาง
ทิศตะวันตกนั้น จะเปนท่ีสูงไมมีแหลงน้ําไหลผานตองอาศัยน้ําฝนอยางเดียวสําหรับทิศใตของตําบลเปนท่ีราบ   มีอางเก็บ
น้ําขนาดเล็กสามารถเก็บน้ําไวใชตลอดปภายในตําบลเมืองไผ

2.1.2  อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดตอกับเขตตําบลหนองชัยศรี  ตําบลสระแกว และ ต.เมืองฝาย อ.หนองหงส จ.บุรีรัมย
ทิศใต ติดตอกับเขตตําบลทาโพธิ์ชัย และตําบลเยยปราสาท  อําเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย
ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตตําบลละลวด อําเภอชํานิ และตําบลกานเหลือง อําเภอนางรองจังหวัด

บุรีรัมย
ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตตําบลเยยปราสาทและตําบลโคกสูง อําเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย

2.1.3 เขตการปกครอง…
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2.1.3 เขตการปกครอง

ตําบลเมืองไผ มีเขตการปกครองท้ังหมด 18 หมูบาน ดังนี้

หมูท่ี ช่ือหมูบาน ผูนําหมูบาน

1 บานหนองปรือ นายจํารัส  เตสะ (ผูใหญบาน)
2 บานสระขาม นายวัชรินทร  พิมมะลี (ผูใหญบาน)
3 บานโนนสําราญ นายบุญมี  ศรีบัว (ผูใหญบาน)
4 บานหนองไผ นายวสันต  ไกรสุข (ผูใหญบาน)
5 บานสระขามใหญ นายพาน  มียอด (กํานัน)
6 บานนาจาน นายสุนทร  สุขทวี (ผูใหญบาน)
7 บานหนองมวง นายสําราญ  นามนุ (ผูใหญบาน)
8 บานหวยลึก นายเด็ดดวง  พวงกระโทก (ผูใหญบาน)
9 บานหนองเตา นายสมจิต  เงางาม (ผูใหญบาน)

10 บานโคกกระชาย นายสุวัชระ  ศรีขาว (ผูใหญบาน)
11 บานเมืองไผ นายธนัชพงศ  ธนกฤตยธีรกุล (ผูใหญบาน)
12 บานนอยพัฒนา นายวิชัย  สุรีรัมย (ผูใหญบาน)
13 บานโนนรัง นายคะนึง  กุยราพเนาว (ผูใหญบาน)
14 บานหนองไผลอม นายทองมา  ธรรมดา (ผูใหญบาน)
15 บานหนองพันชุลี นายคุมภัย  ฉิมจารย (ผูใหญบาน)
16 บานนอยหนองแก นายสมบูรณ ขําอเนก (ผูใหญบาน)
17 บานโนนจันทา นายประสิทธิ์  ขอวาดกลาง(ผูใหญบาน)
18 บานขามใหญ นางวันเพ็ญ ผลเจริญ (ผูใหญบาน)

* หมายเหตุ : ขอมูลจากงานทะเบียนราษฎร  ท่ีทําการปกครองอําเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย ณ เดือน
เมษายน 2558

2.1.4 ประชากร...
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2.1.4 ประชากร

ตําบลเมืองไผมี *ประชากรท้ังสิ้นประมาณ 9,588 คน แยกเปนประชากรชาย 4,926 คน
ประชากรหญิง 4,662 คน มีความหนาแนนเฉลี่ยประมาณ 184 คน/ตารางกิโลเมตร และจํานวนบาน
ท้ังหมด 2,220 หลัง แยกแตละหมูบานดังนี้

หมูท่ี ช่ือหมูบาน จํานวนประชากร จํานวนบาน
(หลัง)ชาย หญิง รวม

1 บานหนองปรือ 240 227 467 108
2 บานสระขาม 458 428 886 179
3 บานโนนสําราญ 170 169 339 104
4 บานหนองไผ 397 384 781 202
5 บานสระขามใหญ 325 311 636 144
6 บานนาจาน 167 173 340 118
7 บานหนองมวง 166 163 329 73
8 บานหวยลึก 281 240 521 142
9 บานหนองเตา 269 224 493 99

10 บานโคกกระชาย 344 294 638 157
11 บานเมืองไผ 219 235 454 91
12 บานนอยพัฒนา 413 385 798 163
13 บานโนนรัง 127 117 244 45
14 บานหนองไผลอม 456 455 911 218
15 บานหนองพันชุลี 142 147 289 56
16 บานนอยหนองแก 210 216 426 112
17 บานโนนจันทา 215 169 384 78
18 บานขามใหญ 327 325 652 131

รวม 4,926 4,662 9,588 2,220

* หมายเหตุ : ขอมูลจากงานทะเบียนราษฎร  ท่ีทําการปกครองอําเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย ณ เดือน
เมษายน 2558

2.1.5 การศึกษา…
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2.1.5 การศึกษา

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. จํานวน 3 แหง
- โรงเรียนประถมศึกษา 6 แหง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แหง
- ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   1  แหง
- ศูนยการเรียนรูชุมชน (ศรช.)  สังกัดศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน 1 แหง
- ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน/หองสมุดประชาชน 18 แหง

2.1.6 สาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐ - แหง
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 2 แหง
- รานขายยาแผนปจจุบัน - แหง
- สถานพยาบาลเอกชน - แหง
- อัตราการมีและใชสวมราดน้ํารอยละ100 %

2.1.7 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- สถานีตํารวจ - แหง
- ตูยามตํารวจ 1 แหง
- ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 แหง
- อาสาสมัครปองกัน (อปพร.) 198 คน

2.1.8 ทรัพยากรธรรมชาติ
(1) แหลงน้ําธรรมชาติ

- ลําน้ํา,ลําหวย 6 สาย
- บึง หนองและอ่ืน ๆ 19 แหง

(2) แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน
- ฝาย 6 แหง
- ประปาหมูบาน 4 แหง
- บอโยก 46 แหง

(3) ปาไม
ในตําบลเมืองไผ มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญคือ ทรัพยากรปาไม ซึ่งมีอยูในเขตปา

สงวนแหงชาติเมืองไผ  มีไมท่ีมีคาทางเศรษฐกิจไดแก ไมเต็ง ไมรัง ไมมะคา ไมประดู เปนตน โดยในปจจุบัน
สภาพปาเปนปาโปรงเกือบท้ังหมด เนื่องจากมีการบุกรุกทําลายพ้ืนท่ีปาเพ่ือแปลงสภาพเปนท่ีทํากิน

2.2  ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพ…



๑๑
๒.๒ ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล

๒.๒.๑ โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล
(๑) โครงสรางคณะผูบริหารและขอมูลสมาชิก อบต.

โครงสรางคณะผูบริหาร

ขอมูลสมาชิก อบต.

จํานวนสมาชิก

ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ตอนตน

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

อนุปริญญา
หรือเทียบเทา ปริญญาตรี

สูงกวา
ปริญญา

ตรี
ชาย ๓๑ คน ๒๐ ๔ ๖ ๑ - -
หญิง ๕ คน ๔ - ๑ - - -
รวม ๓๖ คน ๒๔ ๔ ๗ ๑ - -

(๒) โครงสรางการแบงสวนราชการ…

นายก อบต.

รองนายก อบต. รองนายก อบต.

เลขานุการนายก อบต.



(๒) โครงสรางการแบงสวนราชการและขอมูลพนักงานสวนตําบล ๑๒
โครงสรางการแบงสวนราชการ

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล )

สํานักงานปลัด
หัวหนาสํานักปลัด

(นักบริหารงานทั่วไป)

กองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง)

กองชาง
ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง)

สวนการศึกษาฯ
หัวหนาสวนการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา)

สวนสงเสริมการเกษตร
หัวหนาสวนสงเสริมการเกษตร

(นักบริหารงานการเกษตร)

สวนสวัสดิการสังคม
หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
หัวหน้าส่วนสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข)

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล)

หนวยงานตรวจสอบภายใน

-งานบริหารทั่วไป
-งานนโยบายและแผน
-งานกฎหมายและคดี
-งานปองกันฯ

-งานการเงิน
-งานบัญชี
-งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได
-งานทะเบียนทรัพยสิน
และพัสดุ

-งานการเงิน
-งานบัญชี
-งานพัฒนาและ
จัดเก็บ
รายได
-งานทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ

-งานบริหารการศึกษา
-งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
-งานกิจการโรงเรียน

-งานอนามัยและสิ่งแวดลอม
-งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
-งานรักษาความสะอาด

-งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน
-งานสังคมสงเคราะห
-งานสงเสริมอาชีพละพัฒนา
สตรี

-งานสงเสริมการเกษตร
-งานสงเสริมปศุสัตว
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อัตรากําลังของเจาหนาท่ี  องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ

สํานัก/ฝาย พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวม
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองชาง
สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สวนสวัสดิการสังคม
สวนสงเสริมการเกษตร
สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

9
3
4
5
3
2
-

2
3
2
7
-
-
-

11
6
6

12
3
2
-

รวม 26 14 40

2.2.2 สถานะทางการคลังขององคการบริหารสวนตําบล
(1) ดานรายรับ องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ มีรายไดท่ีจัดเก็บเอง รายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บ

แลวจัดสรรใหองคการบริหารสวนตําบล และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลดังนี้
ตารางสถิติแสดงรายรับจริงขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

หนวย : บาท
หมวด / ประเภท ป 2555 ป 2556 ป 2557

1. หมวดภาษีอากร
2. หมวดธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
4. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
5. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
6. หมวดภาษีจัดสรร
7. หมวดเงินอุดหนุน
8. เงินสะสม

220,180.43
178,715.91

92,934.60
44,845.00

217,500.00
14,680,250.79
13,202,659.00

-

231,711.98
50,926.91

232,563.30
11,395.00

100,946.00
20,429,038.61
13,481,859.00

-

225,401.00
214,186.80
325,526.99

15,180.00
283,559.98

17,568,309.43
15,880,007.00

-

รวม 28,637,085.73 34,538,440.80 34,512,171.20

ขอมูล : กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ  ณ วันท่ี 30 กันยายน

(2) ดานรายจาย...
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(2) ดานรายจาย องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ มีรายจาย ดังนี้

ตารางแสดงสถิติรายจายจริงขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2555 -
2557

หนวย : บาท
รายจาย ป 2555 ป 2556 ป 2557

งบกลาง 790,793.00 1,468,942.00 758,055.00
งบบุคลากร 7,450,342.75 7,662,616.00 8,915,980,00
งบดําเนินงาน 4,832,179.11 6,224,470.46 9,186,160.22
งบลงทุน 5,875,054.96 11,943,866.38 8,673,730.04
งบเงินอุดหนุน 2,191,900.00 2,848,524.00 5,440,330.45

รวม 21,140,269.82 30,148,418.84 32,974,255.71

ขอมูล : กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ  ณ วันท่ี 30 กันยายน

2.2.3  เครื่องมือและอุปกรณตางๆ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ มีเครื่องมือและอุปกรณสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้

ลําดับ
ท่ี

รายการ จํานวน

1 เตนท 4 หลัง
2 โตะ 113 ตัว
3 เกาอ้ี 292 ตัว
4 ตู 117 หลัง
5 เครื่องคํานวณเลข 1 เครื่อง
6 พัดลม 36 ตัว
7 กลองถายรูป 8 ตัว
8 เทปวัดระยะ 1 ชุด
9 เครื่องถายเอกสาร 2 เครื่อง

10 เครื่องปริ้นเตอร 4 เครื่อง
11 เครื่องพนหมอกควัน 2 เครื่อง
12 เครื่องทําน้ําเย็น 7 เครื่อง
13 ตูเย็น 2 หลัง
14 โทรทัศน-สี 6 เครื่อง
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ลําดับ
ท่ี

รายการ จํานวน

15 ตูนิรภัย 1 หลัง
16 ชุดรับแขก 2 ชุด
17 เครื่องปรับอากาศ 12 เครื่อง
18 อุปกรณประจําสนามเด็กเลน 33 ตัว
19 เครื่องขยายเสียง 176 เครื่อง
20 เครื่องสูบน้ํา 2 เครื่อง
21 รถบรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค 1 คัน
22 รถยนต 1 คัน
23 เครื่องสํารองไฟ 7 เครื่อง
24 ชั้นวางทีวี 3 หลัง
25 เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง
26 เครื่องจับพิกัด GPS 1 เครื่อง
27 จอภาพ 1 อัน
28 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร 1 เครื่อง
29 เครื่องคอมพิวเตอร 43 เครื่อง

2.3  จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ มีจุดเดนและจุดแข็ง ดังนี้
2.3.1 มีพ้ืนท่ีในการบริหารจัดการขนาดใหญ
2.3.2 มีการเกษตรท่ีเปนฐานหลักท่ีสามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได เปนแหลงผลิตอาหารท่ีสําคัญ
2.3.3 มีภูมิประเทศและอากาศรวมท้ังสภาวะแวดลอมท่ีเหมาะแกการทําการเกษตร
2.3.4 มีโครงการคมนาคมขนสง สามารถติดตอไดตลอดพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด มีถนนสายหลักตัดผาน
2.3.5 มีอัตลักษณเฉพาะถ่ินดานภาษาและวัฒนธรรมของชาวสวย(กูย)
ฉะนั้น ดวยสภาพพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผท่ีมีขนาดใหญ มีความอุดมสมบูรณ ท้ัง

ทรัพยากรธรรมชาติและปจจัยท่ีเอ้ือตางๆ จึงเหมาะแกการทําการเกษตร จึงกําหนดจุดยีนทางยุทธศาสตร
(Positioning) ของตําบลเมืองไผ

“พัฒนาดานโครงพื้นฐานใหครอบคลุมทุกพื้นท่ี ควบคูกับการสงเสริมการผลิตพืชผลทางการเกษตรปลอดภัย
เพื่อเปนสินคาเศรษฐกิจภายในจังหวัด และนําสงสูตางจังหวัดท่ัวประเทศ”





บทที่  3
แผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ พ.ศ. 2559 - 2563

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
3.1.1 นโยบายรัฐบาล

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ (สนช.) ในวันศุกรท่ี 12 กันยายน 2557 จํานวน 11 ดาน คือ

(1) การปกปองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
(2) การรักษาความม่ันคงของประเทศ
(3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
(4) การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
(5) การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
(6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
(7) การสงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
(8) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ

นวัตกรรม
(9) การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน
(10) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
(11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

3.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เปนแผนยุทธศาสตรท่ีชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพ่ือมุงสู

วิสัยทัศนระยะยาว ท่ีทุกภาคสวนในสังคมไทยไดเห็นพองรวมกันกําหนดเปนวิสัยทัศนป พ.ศ. 2570 ซึ่งกําหนดไว
วา “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดม่ันในวัฒนธรรมประชาธิปไตย
และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานท่ีท่ัวถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง อยูใน
สภาวะแวดลอมท่ีดี เก้ือกูล และเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงดาน
อาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาค
และโลกไดอยางมีศักดิ์ศร”ี

 วิสัยทัศน
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ

เปลี่ยนแปลง”
 พันธกิจ

1. สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ไดรับการคุมครองทาง
สังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ทุก
ภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ี
โปรงใส เปนธรรม



2. พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอยางเหมาะสมใน
แตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง

3. พัฒนาฐานการผลิต…
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3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิ

ปญญา สรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม

4. สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน
รวมท้ังสรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 วัตถุประสงค
1. เพ่ือเสริมสรางสังคมท่ีเปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมท้ังทางกาย ใจ สติปญญา อารมณคุณธรรม จริยธรรม

และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
3. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือขาย

การผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียน มีความม่ันคงทาง
อาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นาไปสูการเปนสังคมคารบอนต่ํา

4. เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
และเปนฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ

 เปาหมายหลัก
1. ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง สัดสวน

ผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมตํากวา 5.0 คะแนน
2. คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมี

ความเขมแข็งมากข้ึน
3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ใหความสําคัญกับการเพ่ิมผลิต

ภาพรวมไมต่ํากวารอยละ 3.0 ตอป เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิมมูลคา
ผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ใหมีไมต่ํากวารอยละ 40.0

4. คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

3.1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม

(1) การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการเสริมสราง
ขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง

(2) การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก
และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ

(3) การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและมีสวนรวมใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี

(4) การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึงผลประโยชนของ
สังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบท่ี
รัดกุม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน



(1) การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม
(2) การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง

(5) การเสริมสราง…
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(3) การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม
(4) การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
(5) การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม

3. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน
(1) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน
(2) การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
(3) การสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต
(4) การสรางความม่ันคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร
(5) การสรางความม่ันคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
(6) การสรางความม่ันคงดานพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเขมแข็ง

ภาคเกษตร
(7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน

4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน
(1) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน
(2) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
(3) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันท่ีมีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปนธรรม
(4) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ

5. ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม

(1) การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความรวมมือในอนุ
ภูมิภาตางๆ
(2) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค
(3) การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
(4) การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาทท่ีสรางสรรค เปน

ทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก
(5) การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

การเคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ
(6) การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต ปองกันภัยจากการกอ

การรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย
(7) การเสริมสรางความรวมมือท่ีดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

อยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมท้ังเปดรับความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศท่ีไม
แสวงหากําไร

(8) การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีท่ีมีผลบังคับใชแลว
(9) การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมท้ังเปนฐาน

ความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค



(10) การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับ
ชุมชนทองถ่ิน

6. ยุทธศาสตร…
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6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

(1) การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(2) การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพรอมไปสูการเปน

เศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(3) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เพ่ือใหสังคมมีภูมิคุมกัน
(4) การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(5) การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ
(6) การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวของกับกรอบความตกลงและ

พันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
(7) การควบคุมและลดมลพิษ
(8) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ

โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ
3.1.4 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร)

 ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategics Position)
(1) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย
(2) เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดับประเทศ
(3) เปนแหลงผลิตพลังงานทดแทนท่ีสําคัญ
(4) เปนแหลงอารยธรรมขอมและทองเท่ียวเชิงนิเวศน
(5) เปนประตูอีสาณพัฒนาระบบ Logistic และการกระจายสินคาในภูมภาค

 วิสัยทัศน (Vision)
“ศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ ทองเท่ียวอารยธรรมขอม การคาชายแดนและ

โลจีสติกส”
 พันธกิจ (Mission)

(๑) สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิเพ่ือการสงออก
(๒) สงเสริมละพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน
(๓) สงเสริมการเลี้ยงโคนมและกระบือและแปรรูปเชิงคุณภาพ
(๔) สงเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑไหม
(๕) สงเสริมระบบโลจีสติกสและการกระจายสินคาในภูมิภาค

 เปาหมายรวม (Goal)
(๑) มูลคาผลิตภัณฑขาวหอมมะลิของกลุมจังหวัดเพ่ิมสูงข้ึน
(๒) ผลิตภาพและคุณภาพผลิตภัณฑมันสําปะหลังเพ่ิมสูงข้ึน
(๓) ผลิตภัณฑโคเนื้อและกระบือ คุณภาพไดรับการยอมรับจากตลาด



(๔) ศูนยกลางการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑไหมระดับอาเซียน
(๕) แหลงทองเท่ียวอารยธรรมขอมไดรับความสนใจจากตลาดการทองเท่ียว
(๖) มีระบบ logistic ท่ีไดมาตรฐานสามารถรองรับการขนสงและการกระจายสินคาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร…
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 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic lssues)

(๑) เพ่ิมขีดความสามารถในการแชงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเขาสูครัวโลก
(๒) ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร ดานการทองเท่ียว ผลิตภัณฑ และการคาชายแดน
(๓) พัฒนาระบบโลจีสติกสสูภูมิภาคและอาเซียน

 กลยุทธ (Strategy)
(๑) การพัฒนาสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย

๑) สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิใหไดมาตรฐาน
๒) เพ่ิมศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังเพ่ือผลิตอาหารและพลังงานทดแทน
๓) สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปและการตลาดโคเนื้อและกระบือ

คุณภาพสูง
(๒) การพัฒนาผลิตภัณฑไหมท่ีมีคุณภาพ

๑) เสริมสรางองคความรูผลิตภัณฑไหมสูการแขงขัน
๒) ยกระดับกระบวนการผลิตและการแปรรูปไหมใหไดมาตรฐาน
๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานการตลาด

(๓) การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว ไดแก การทองเท่ียวอารยธรรมขอม และการทองเท่ียวใน
รูปแบบอ่ืนทุกรูปแบบ

๑) การพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวใหเกิดความยั่งยืนและยกระดับใหไดมาตรฐาน
๒) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการทองเท่ียว
๓) พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว
๔) สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ
๕) การพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเท่ียว

(๔) การพัฒนาการคาชายแดน
๑) การพัฒนาการคาชายแดน ดานโครงสางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
๒) การพัฒนาการคาชายแดน  ดานสินคาและบริการ
๓) การพัฒนาการคาชายแดน  ดานบุคลากร
๔) การพัฒนาการคาชายแดน ดานระเบียบและกฎหมาย

(๕) การพัฒนาระบบโลจีสติกสและการกระจายสินคาในภูมิภาค
๑) พัฒนาและเชื่อมโยงโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงในกลุมจังหวัดและ

ไปสูภูมิภาคอินโดจีน
๒) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและกฎระเบียบท่ีสนับสนุนระบบจีสติกสการคาและ

การลงทุน
๓) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูประกอบการ SMEs ดานโลจีสติกส การคาและการ

ลงทุนเพ่ิมขีดความสามรถในการแขงขัน



๔) พัฒนาฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศดานโลจีสติกส การคาและการลงทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพ

3.1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย
 วิสัยทัศน (Vision)

“ศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอม เศรษฐกิจม่ันคง สังคมเปนสุข”
พันธกิจ…
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 พันธกิจ (Mission)

“สรางรายไดใหแกราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางดานการเกษตรปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมตอเนื่อง การยกระดับสินคาชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลคาการจําหนาย การสงเสริมทางดาน การทองเท่ียว การ
ชวยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข การเขาถึง
ขอมูลขาวสาร การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม การรักษาความสงบเรียบรอย และสงเสริมการมี
สวนรวมทุกภาคสวน ในการพัฒนา สังคมและความม่ันคงของมนุษยในทุกดาน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ราษฎรใหดีข้ึน”

 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic lssues)
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ดานเศรษฐกิจ
“เปนศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอม และผูนําดานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย"

เปาประสงค ( Goals )
1. ศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอม
2. ผูนําดานสินคาเกษตรปลอดภัย
ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย
1.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเท่ียวของจังหวัด
2. จํานวนแหลงทองเท่ียวไดรับการพัฒนา
3. จํานวนบุคลากรดานการทองเท่ียวไดรับการพัฒนา (คน)
4. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของเครือขายการทองเท่ียว
5. จํานวน อปท. ท่ีรวมจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียว
6. จํานวนประชาชนท่ีมารับบริการขอมูลดานการทองเท่ียว (คน)
7. รอยละท่ีลดลงตนทุนการผลิตตอหนวยพ้ืนท่ี (ไร)
8. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑผาไหม (ลาน)
9. จํานวนวิสาหกิจชุมชนท่ีผานการประเมินตามเกณฑท่ีกําหนด (แหง)
10. จํานวนกลุมผูผลิตปุยอินทรียไวใชเอง/จําหนาย
11.จํานวนเกษตรกรไดรับการถายทอดองคความรูเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูระบบการ
จัดการคุณภาพสินคา (ราย)
12. รอยละเกษตรกรท่ีผานมาตรฐานเกษตรอินทรียในระดับสากล
13.รอยละของผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินของจังหวัดบุรีรัมยไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน (มผช.)
14. จํานวนแหลงน้ํา/พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน (แหง)
15. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
16. เพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกยางพารา (ไร)
17. จํานวนแรงงานไดรับการพัฒนาฝมือใหตรงกับความตองการของสถานประกอบการ



18. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของฟารมปศุสัตวท่ีมีคุณภาพ
19. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของบอแกสชีวภาพภายในเกษตรกรรายยอย
20. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

กลยุทธ…
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กลยุทธ
1.พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวใหเกิดความยั่งยืน
2.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว
3.พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว
4.พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเท่ียว
5.สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเท่ียว
6.พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเท่ียว
7. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตร
8. สงเสริมดานการตลาดสินคาเกษตร
9. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน
10. เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร
11. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
12.พัฒนาองคกรเกษตรใหมีความเขมแข็ง
13.พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
14. สงเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
15. การบริหารจัดการทางการเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
"คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี รมเย็น เปนสุข ในป 2560 "
เปาประสงค ( Goals )
1.คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
2. ชุมชนเขมแข็งตามวิถีพอเพียง
3. สังคมรมเย็น ภายใตการบริหารจัดการท่ีมี ธรรมาภิบาล (PMQA) รักษาอัตลักษณ
(วัฒนธรรม)

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย
1.ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาเพ่ือลดจํานวนครัวเรือนยากจนท่ีมีรายไดเฉลี่ย
ต่ํากวาเกณฑ จปฐ.
2. รอยละของครัวเรือนท่ีไดรับการสํารวจและผานเกณฑเปนครัวเรือนอบอุน
3. จํานวนประชาชนท่ีไดรับการสงเสริมและสนับสนุนตลอดจนการพัฒนาดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเขาถึงขอมูลขาวสาร
4.รอยละของราษฎรไดรับการฝกอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูโรงงานอุตสาหกรรม
และสามารถทําใหเกิดการจางงาน
5. มีการเชื่อมโยงเครือขายคมนาคมขนสงระหวางชุมชนใหมีความปลอดภัยมากข้ึน
(สาย)



6. ระดับความสําเร็จในการแกไขปญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
7. รอยละของสถานศึกษาท่ีผานเกณฑ QA
8. รอยละของการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
9. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน
10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

11. รอยละของความพึงพอใจ…
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11. รอยละของความพึงพอใจของผูมารับบริการ
12. ระดับความสําเร็จของการเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ
13. ระดับความสําเร็จของการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
14. ผูวางงาน ผูถูกเลิกจาง นักเรียน นักศึกษาไดรับการฝกอบรมดานอาชีพเพ่ือเตรียม
ความพรอมเขาสูสถานประกอบการและมีอาชีพสรางรายได (ราย)
15. สงเสริมและสรางแนวทางพัฒนาอาชีพใหเหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิม
รายได ลดรายจาย
16. รอยละของอําเภอปองกันควบคุมโรคเขมแข็งอยางยั่งยืน
17. รอยละของอําเภอสุขภาพดีวิถีไทย
18. รอยละของประชาชนท่ีมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑมาตรฐาน
19. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหาเอดส
20. รอยละชุมชนท่ีพัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
21. รอยละของประชาชนท่ีมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
22. รอยละของการสงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหนวยงานตางๆ
23. ระดับความสําเร็จในการสรางความเขมแข็งดานวัฒนธรรมแกชุมชน
24. ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนนักศึกษา
25. มีการสงเสริมงานวิจัยดานสังคมคนบุรีรัมย
กลยุทธ
1.พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมยใหมีความม่ันคงเพ่ิมข้ึน
2 สงเสริมและพัฒนาครอบครัวใหมีความอบอุน
3.สรางและพัฒนาเครือขายชุมชนใหเกิดความเขมแข็งตามวิถีพอเพียง
4. พัฒนาสังคมโดยใชหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใหเกิดความสงบสุขและรมเย็น

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
" อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวม สูสมดุลสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน "
เปาประสงค ( Goals )
1.ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
2.ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.เปนจังหวัดท่ีมีแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศโดดเดนของประเทศ
4. เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกพ้ืนท่ี
5.การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดี มีคุณภาพ
ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย



1.รอยละของเครือขายอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ
3.ระดับความสําเรจ็ของการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง
4.ระดับความสําเร็จของการสรางความสมดุลทางธรรมชาติท่ียั่งยืน
5.ระดับความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมาย ขอบัญญัติตางๆ

6.ระดับความสําเร็จ…
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6.ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ
7.รอยละของการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
8.ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
9.รอยละของการมีแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ
10.ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและสงเสริมใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
11.ระดับความสําเร็จในการอนุรักษและเสริมสรางความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ี
ชุมน้ําและในผืนปา
12.ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
13.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการจัดการ
14. จํานวนแหลงน้ําไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
15. จํานวนแหลงน้ําเพ่ิมข้ึน
กลยุทธ
1. การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
2. สงเสริมการมีสวนรวมและจิตสํานึกท่ีดี
3. พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
4. สงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ดานรักษาความม่ันคงและความสงบ
" ประชาสังคมมีความม่ันคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน "
เปาประสงค ( Goals )
1. สังคมปลอดยาเสพติด
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. การจัดการแผนความม่ันคง ภายใตความเขมแข็งผสมกลมกลืนและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
4. การสรางความสมานฉันทและความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด
5. การบูรณาการจัดระเบียบสังคม
6. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน
7. การปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
8. การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ ภายใต การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย
1.ระดับความสําเร็จในการสรางความเขมแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด
2. รอยละของหมูบานชายแดนเขมแข็ง



3. รอยละของการฟนฟูผูติดยาเสพติดท่ีเขารับการบําบัดเพ่ือคืนคนดีสูสังคม
4. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาจุดตรวจจุดสกัดก้ันยาเสพติด
5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายขาวภาคประชาชน
6. รอยละของเครือขายขาวภาคประชาชนท่ีเพ่ิมข้ึน

7. ระดับความสําเร็จ...
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7. ระดับความสําเร็จในการปองกันและปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติดท่ียั่งยืน
8. รอยละของความสําเร็จในกิจกรรมสรางสรรคท่ีปองกันปราบปรามและแกไขปญหายา
เสพตดิ
9. รอยละความสําเร็จของการพัฒนาสื่อและการประชาสัมพันธในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
10. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานกองทุนแมของแผนดิน
11.รอยละความสําเร็จในการปองกันและปราบปรามปญหาอาชญากรรม
12. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
13. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของชุดรักษาความปลอดภัยของหมูบาน
14. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรรักษาความสงบเรียบรอย
15. รอยละของเครือขายอํานวยความเปนธรรมท่ีเพ่ิมข้ึน
16. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งและพัฒนาเครือขายภาคประชาชนเพ่ือความม่ันคง
17. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งศูนยเครือขายยุติธรรมชุมชน
18. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของศูนยเครือขายยุติธรรมชุมชน
19. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายคุมประพฤติ
20. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาความสัมพันธอันดีระดับทองถ่ินกับประเทศเพ่ือน
บาน
21. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงตามแนวชายแดน
22. ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนสงเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ
23. ระดับความสําเร็จรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด
24. รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบสมานฉันทหมูบาน
25. ระดับความสําเร็จในการสงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและความสามัคคีของ
ประชาชนภายในจังหวัด
26. ระดับความสําเร็จในการสรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
27. ระดับความสําเร็จในการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
28. ระดับความสําเร็จในการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
29. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
30. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายเพ่ือปองกันและบรรเทสาธารณะภัย
31. ระดับความสําเร็จในการลดอุบัติเหตุบนทองถนน
32. ระดับความสําเร็จในการปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
33. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือเฝาระวังภัยสุขภาพ
34. ระดับความสําเร็จในการรวมมือทางการแพทยระหวางประเทศ
35. ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธความรูแกประชาชน
36. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพภายใตการบริหารจัดการท่ีดี
กลยุทธ



1. สรางความเขมแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด
2.จัดใหมีการปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน
3. พัฒนาการประชาสัมพันธใหสังคมปลอดยาเสพติด

4. การปองกัน…
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4. การปองกันและปราบปราบอาชญากรรม
5. พัฒนาระบบความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
6. พัฒนาระบบเครือขายภาคประชาชน
7. พัฒนาความสัมพันธอันดีระดบัทองถ่ินกับประเทศเพ่ือนบาน
8. พัฒนาเพ่ือความม่ันคงตามแนวชายแดน
9. สนับสนุนสงเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ
10. รักษาความม่ันคงภายในจังหวัด
11. สงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด
12. สรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
13. การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
14. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการลดอุบัติเหตุทางถนน
15. ปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
16. การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ
"การบริหารจัดการมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล"
เปาประสงค ( Goals )
1. คุณภาพของระบบวางแผน
2. คุณภาพระบบขอมูลและสารสนเทศ
3. คุณภาพการประสานงานและการมีสวนรวม ตลอดจนการประชาสัมพันธประเด็น
ยุทธศาสตรของจังหวัดผานสื่อตางๆ
ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย
1. มีแผนระยะยาว 15 ป
2. มีการจัดกิจกรรมสัมนาผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาจังหวัด เพ่ือทบทวนแผน
ยุทธศาสตรและงบประมาณทุกป
3. มีแผนท่ีสําคัญจําเปน ไดแกแผนหลัก แผนทรัพยากรมนุษย แผนยุทธศาสตรดาน
การเงิน/การพ่ึงพาตนเองดานรายได และแผนพันธกิจ (แผน)
4. มีการประเมินครึ่งแผนและเม่ือสิ้นสุดแผน11
5. มีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลของศูนยปฏิบัติการจังหวัดเพ่ือประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด (ครั้ง)
6. ประชาสัมพันธเก่ียวกับแผนพัฒนาจังหวัดและผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
จังหวัด (ครั้ง)
กลยุทธ
1.พัฒนาระบบแผนท่ีเชื่อมโยงจากแผนรายปเปนแผนระยะยาว 15 ป
2.พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล
3.ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและขอมูลของศูนยปฏิบัติการจังหวัด

3.1.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย



 วิสัยทัศน (Vision)
"การทองเท่ียวนําหนา เกษตรกรรมยั่งยืน บนพ้ืนฐานคุณภาพชีวิตท่ีดี"

พันธกิจ…
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 พันธกิจ (Mission)

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความม่ันคงในการดํารงชีวิต มีคุณธรรมและมี
ความสุข

2. การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว และกีฬาใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล
3. การประสานและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง
4. การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน
6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี โดย

คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
7. การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic lssues)
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียว
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางความม่ันคงและความสงบเรียบรอย
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร

๓.๑.6 นโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
(1) ดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน

1.1 มีบริการโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพ
1.1.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินตามความตองการของ

ชุมชน
1.1.2 สงเสริมใหไดรับการบริการข้ันพ้ืนฐานอยางเสมอภาคและท่ัวถึง
1.1.3 จัดใหมีระบบการคมนาคมท่ีสะดวกและมาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
1.1.4 จัดใหมีระบบสาธารณูปโภคอยางท่ัวถึงและครอบคลุม
1.1.5 จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําสะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภครวมท้ังระบบชลประทาน เพ่ือ

การเกษตรอยางท่ัวถึงและเพียงพอ
1.2.เปนเมืองเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

1.2.1 สงเสริมใหมีการเกษตรปลอดสารพิษ
1.2.2 สงเสริมการรวมกลุม และเสริมสรางความเขมแข็งของกลุม เพ่ืออํานาจการตอรอง
1.2.3 ใหความรูดานเทคโนโลยี และวิชาการท่ีเหมาะสม แกกลุมเกษตรกรและชุมชน
1.2.4 จัดใหมีตลาดกลางเพ่ือการเกษตร
1.2.5 สนับสนุนและหาแนวทางปรับใชภูมิปญญาทองถ่ินมารวมในการผลิตและสราง

มูลคาเพ่ิมแกผลผลิตทางการเกษตร
(2) ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา



2.1.1 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ 9 ป และการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ป
อยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ

2.1.2 อนุรักษ…
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2.1.2 อนุรักษและทํานุบํารุงศาสนสถานและบุคลากรทางศาสนาใหเปนศูนยกลางการ

พัฒนาคุณธรรม
2.1.3 อนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามใหยั่งยืน
2.1.4 สนับสนุน สงเสริมใหสถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัว

ใหมีสวนรวมในการทํากิจกรรมทางศาสนา
2.1.5 สงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาใหแกเด็กนักเรียนท่ียากจน ขาดแคลนทุนทรัพย
2.1.6 อนุรักษ ฟนฟู สนับสนุนกีฬาพ้ืนบาน และสงเสริมการออกกําลังกายและเลน

กีฬาใหสุขภาพแข็งแรง และหางไกลจากยาเสพติด
2.2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัย ไดรับสิทธิข้ันพ้ืนฐานจากภาครัฐอยาง

เปนธรรมและท่ัวถึง
2.2.1 ใหองคกรชุมชนและประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะความตองการและ

แกไขปญหาของครอบครัวและชุมชนดวยตนเอง
2.2.2 สงเสริมสถาบันครอบครัว ดูแลสุขภาพและการดําเนินชีวิตใหพ่ึงตนเองได
2.2.3 สงเสริมการใชมาตรการทางสังคมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2.2.4 สงเสริมใหประชาชนมีความรูและทราบถึงสิทธิ หนาท่ี ของตนตามกฎหมาย

รวมท้ังมีมาตรการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
2.2.5 สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา ไดรับการคุมครองดูแลสิทธิประโยชนมีความ

ปลอดภัย มีสวัสดิการท่ีดี
2.3 สงเสริม สนับสนุนงานดานสาธารณสุข และสวัสดิการ สังคมสงเคราะห

2.3.1 สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี มีการตรวจสุขภาพประจําป ไดรับ
บริการจากสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพทุกครัวเรือน

2.3.2 สนับสนุน งานบริการสวัสดิการสังคมสงเคราะหใหกับผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวย
เอดสและผูดอยโอกาส ใหใชชีวิตรวมกับสังคมไดอยางปกติสุข

(3) ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
3.1 การอนุรักษปาไม

3.1.1 ปองกันและรักษาปาธรรมชาติท่ีเหลืออยูไมใหถูกทําลาย
3.1.2 ฟนฟูสภาพปาท่ีเสื่อมโทรม
3.1.3 สนับสนุนการใชประโยชนจากปาอยางคุมคา ประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด

3.2.การอนุรักษ และพัฒนาแหลงน้ํา
3.2.1 สงเสริมการใชประโยชนจากน้ําอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดและ

กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด
3.2.2 จัดหาและบํารุงรักษาแหลงน้ําท้ังอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตร
3.2.3 การตรวจสอบคุณภาพของแหลงน้ํา เพ่ือปองกันปญหาการเกิดน้ําเนาเสีย

(4) ดานการเมืองและบริหาร



4.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
ทุกข้ันตอน

4.2 สงเสริมความรูดานการเมือง การปกครอง แกผูนําทองถ่ิน
4.3 ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองคกรใหมีความรูความสามารถ
4.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการบริหารงานในองคกร
4.5 สงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

3.2 ปจจัยและสถานการณ…
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3.2 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา
3.2.1 ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น

ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในเขต องคการบริหารสวนตําบล เมืองไผ
จากการไดทําประชาคมหมูบาน และใชขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) และขอมูลการจัดทําแผน ชุมชนของ
ตําบลเมืองไผ สรุปไดดังนี้

ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
ขอบขายและปริมาณของปญหา พ้ืนที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต



1.  ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
1.1 เสนทางการคมนาคมไมสะดวก

ลักษณะของปญหา
- เนื่องจากถนนภายในหมูบาน

และถนนเชื่อมตอระหวางหมูบานสวน
ใหญเปนถนนลูกรัง ชํารุดทรุดโทรม
เมื่อฝนตกจะทําใหน้ําทวมขัง ถนน
ขรุขระเปนหลุมเปนบอ และเมื่อ
รถบรรทุกหนักวิ่งผานชุมชนจะเกิดฝุน
ละอองคละคลุงไปทั่ว
1.2 ปญหานํ้าสําหรับการอุปโภค
บริโภค

ลักษณะของปญหา
- ไมมีน้ําประปาใชทุกครัวเรือน

ระบบประปาที่มีอยูขณะนี้ยังไม
เพียงพอตอความตองการใชของราษฎร
เนื่องจากขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อ
ดําเนินการสําหรับกิจการประปา
หมูบาน

- มีภาชนะไมเพียงพอสําหรับเก็บ
กักน้ําเพื่อการบริโภค
1.3 ปญหาไฟฟาสาธารณะไม
เพียงพอ

ลักษณะของปญหา
- ไฟฟาสาธารณะในหมูบานมี

ปริมาณนอยซึ่งไมเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชน
1.4 ปญหาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร

ลักษณะของปญหา
- แหลงน้ําสําหรับการเกษตรตื้น

เขิน

-พื้นที่ทุกหมูบานในเขต อบต.

-หมูที่ 6,8,16

-ทุกหมูบานในเขตตําบลเมืองไผ

-พื้นที่ทุกหมูบานในเขต อบต.

-พื้นที่ทุกหมูบานในเขต อบต.

- อบต.จัดงบประมาณในการ
กอสรางและปรับปรุงซอมแซม
ถนนในตําบล อยางตอเนื่อง
รวมทั้งกอสรางถนนคอนกรีต/
ลาดยางเพิ่มข้ึน

- อบต.จัดสรรงบประมาณในการ
กอสรางและปรับปรุงตลอดจน
ซอมแซมแหลงเก็บน้ําในเขต
อบต.

- ขยายเขตประปา/กอสรางระบบ
ประปาเพิ่มเติม

- อบต.ดําเนินการติดตั้งไฟฟา
สาธารณะเพิ่มข้ึน

-อบต.จัดสรรงบประมาณในการขุด
ลอกแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และ
ประสานของบประมาณหนวยงาน
ที่เก่ียวของในการขุดลอกแหลงน้ํา
ขนาดใหญที่เกินศักยภาพของ
อบต.
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2. ปญหาดานเศรษฐกิจ
ลักษณะของปญหา
- ขาดการรวมกลุมของเกษตรกรทําให

ไมมีอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจหรือ
รับบริการ

- ประชาชนบางสวนวางงาน และ
วางงานแฝง เนื่องจากไมมีการ
ประกอบอาชีพเสริม

- ตนทุนการผลิตสูง
- ขาดปจจัยเพื่อการผลิต

- ประชากรวัยทํางานที่ไมมีงานทํา
และงานที่ทําอยูไมมั่นคง

- เยาวชนบางสวนที่จบการศึกษา
ภาคบังคับแลวไมไดศึกษาใน
ระดับที่สูงข้ึนไป

- กลุมสตรี/กลุมแมบาน/กลุม
ผูสูงอายุที่ตองการอาชีพเสริม

- จัดฝกอบรมอาชีพใหแก
กลุมเปาหมาย
- สงเสริมใหราษฎรรวมกลุมใน

การประกอบอาชีพ
- ฝกอบรมใหความรูและวิธีการ

ผลิตลดตนทุนในผลิตพืชผล
ทางการเกษตรที่ปลอดภัยและ
ยั่งยืน

๓. ปญหาดานสังคม
ลักษณะของปญหา
- ปญหาอาชญากรรม การทะเลาะ

วิวาท ซึ่งเกิดจากการดื่มสุราและ
ของมึนเมา ทําใหขาดสติ คึก
คะนอง

- ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน การลักขโมย

- ประชาชน เยาวชน และ
นักเรียนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองไผ

- นโยบายของรัฐบาลในการ
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด โดยใหอบต.
ดําเนินการเชิงรุกรวมกับฝาย
ปกครองและตํารวจ ในการ
ปองปราม ตรวจคน จับกุมผู
เสพ/ผูคา และบําบัดกลุมผู
ติดยาและกลุมเสี่ยง

- แตงตั้ง อปพร.ปฏิบัติหนาที่
รักษาความสงบเรียบรอยใน
เทศกาลตางๆ

- บํารุงรักษาครุภัณฑ
ยานพาหนะสําหรับงาน
ปองกันบรรเทาสาธารณภัย
ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
อยูเสมอ

๔. ปญหาดานการเมืองการบริหาร
ลักษณะของปญหา
- งบประมาณมีไมเพียงพอ
- ประชาชนขาดการมีสวนรวมดาน

การเมืองและการบริหาร
- บุคลากรยังขาดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

- ประชาชน/ผูบริหาร/สมาชิก
สภาฯ/พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบล

- จัดสรรงบประมาณในการ
จัด สงบุคลากรเขารับการ
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

- จัดโครงการประชุม
ประชาคมเพื่อใหประชาชน
มีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ

ขอบขายและปริมาณของปญหา พ้ืนที่เปาหมาย/ กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมใน
อนาคต



5. ปญหาดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ลักษณะของปญหา
- กระแสโลกแหงสื่อสารไรพรมแดน

นําวัฒนธรรมตะวันตกเขามามี
อิทธิพลตอสังคมและครอบครัว ทํา
ใหละทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิม

- ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนขาดความสนใจการปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนาและมจีริยธรรม
ในการดําเนินชีวิตนอยลง

- เด็กเล็กถูกปลอยใหอยูกับผูสูงอายุ
โดยขาดความเอาใจใสเร่ือง
พัฒนาการและการเรียนรู

- เด็กและเยาวชน
- ประชาชนทั่วไป
- เด็กเล็ก

- อบต.จัดสรรงบประมาณในการ
สงเสริม ฟนฟู ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามของทองถ่ิน

- จัดโครงการฝกอบรมปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและ
เยาวชน

- จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
จัดสรรงบประมาณดานอาหาร
เสริม(นม)และอาหารกลางวัน

6.  ปญหาดานสาธารณสุข
ลักษณะของปญหา
- ขาดแคลนสถานที่พักผอนหยอนใจ/
ลานกีฬา

- การแพรระบาดของสัตวที่เปนพาหะ
นําโรค เชน ยุงลาย

- ประชาชนขาดเงินคาใชจายในการ
เดินทางและคารักษาโรคตางๆ

- เด็ก เยาวชน ประชาชนในตําบล - จัดสรรงบประมาณกอสราง
ลานกีฬาประจําหมูบาน

- อบต.รวมมือกับหนวยงานที่
เก่ียวของในการปองกันและ
ระงับการแพรระบาดของ
โรคตางๆ

- จัดสรรงบประมาณสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ประจําตําบล

- จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
อสม.เพื่อการจัดกิจกรรม
ดานสาธารณสุขหมูบาน

- จัดรถใหบริการทางการ
แพทยฉุกเฉิน(รถ EMS)

7.ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ลักษณะของปญหา
- ปญหาขยะในที่หรือทางสาธารณะ
- การบุกรุกปาและที่สาธารณะ ทําให

ปาไมถูกทําลาย
- ลําคลองตื้นเขิน ขาดการดูแล

บํารุงรักษา

- ที่หรือทางสาธารณะภายในเขต
ตําบลเมืองไผ

- หวย หนอง ลําคลอง และพื้นที่
ปาไมสาธารณะ

- อบต.จัดหาที่ทิ้งขยะ
- รณรงคเพื่อสรางจิตสํานึกการใช

วัสดุจากธรรมชาติแทนขยะที่
ยอยสลายยาก และเกิดมลพิษ

- อบต.จัดกิจกรรมดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
เชน การปลูกปา การปลูกหญา
แฝก การปลอยพันธุสัตวน้ํา
การปรับปรุงภูมิทัศน เปนตน
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3.2.2การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคต

การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถ่ินในปจจุบัน เปนการประเมินโดย
วิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาดานๆ ของ
ทองถ่ิน รวมท้ังการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของทองถ่ิน อันเปนสภาวะแวดลอมภายในของทองถ่ิน ซึ่งท้ังหมดเปน
การประเมินสถานภาพของทองถ่ินในปจจุบันโดยเปนการตอบคําถามวา “ปจจุบันทองถ่ินมีสถานภาพการพัฒนา
อยูจุดไหน” สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตตอไป ท้ังนี้โดยใชเทคนิค SWOT
analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแกจุดแข็ง (Strength – S) จุดออน (Weak – W) และปจจัยภายนอก
ไดแก โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เปนเครื่องมือ

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
(1) ดานโครงสรางพื้นฐาน

จุดแข็ง โอกาส จุดออน อุปสรรค
- ทําเลท่ีตั้งขององคการ
บริหารสวนตําบลเมือง
ไผ ตั้งอยูบริเวณก่ึงกลาง
ของถนนเชื่อมโยงหลาย
พ้ืนท่ี เชน อําเภอหนอง
ก่ี อําเภอหนองหงส และ
อําเภอนางรอง
- มีพ้ืนท่ีในการบริหาร
จัดการขนาดใหญ

- พ.ร.บ.การกระจายอํานาจ
แกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินพ.ศ.2542 ไดทําให
อบต.มีรายไดเพ่ิมข้ึนในการ
นําไปพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานรวมท้ังดานอ่ืน ๆ

- งบประมาณมีจํานวน
จํากัด ไมสามารถ
ตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนได
อยางท่ัวถึง

- สภาพภูมิประเทศ
ความเปลี่ยนแปลงจาก
สภาวะโลกรอน การเกิด
ภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงมาก
ข้ึนสงผลกระทบตอระบบ
โครงสรางพ้ืนฐาน ทําให
ถนนชํารุดเสื่อมโทรมเร็ว
กวาปกติ

(2) ดานเศรษฐกิจ
จุดแข็ง โอกาส จุดออน อุปสรรค

- มีเจาหนาท่ีเกษตร
(นักวิชาการเกษตร)ประจํา
ตําบล เปนท่ีปรึกษาในการ
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
- มีพ้ืนท่ีในการทํา
การเกษตรจํานวนมาก
เนื่องจากเปนตําบลใหญ

- รัฐบาลมีนโยบายสงเสริม
สนับสนุนการปลูกพืช
ทดแทนพลังงาน เชน ออย
- ภาวะวิกฤตดานอาหาร
โลกทําใหรัฐบาลใหความ
สนใจและสนับสนุน
สงเสริมการปลูกพืชท่ีเปน
อาหารเพ่ิมมากข้ึน

- ขาดการสงเสริมการ
ผลิตสินคาทางการเกษตร
ใหมีคุณภาพ
-ประชาชนใหความสําคัญ

กับสินคาทางการเกษตรท่ี
มีราคาสูง ทําใหผลผลิต
ออกสูตลาดมากเม่ือถึง
ฤดูกาล ทําใหราคาตกต่ํา
ซึ่งเปนไปตามกลไกตลาด
-แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร
ไมเพียงพอ
-ขาดการรวมกลุมอยาง
เขมแข็งทําใหขาดอํานาจ
ทางการตอรองกับพอคา
คนกลาง

- ตนทุนการผลิตสินคา
ทางการเกษตรสงู
- สภาวะทางธรรมชาติท่ี
แปรปรวน
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(3) ดานสังคม

จุดแข็ง โอกาส จุดออน อุปสรรค
- มีหนวยงานภายในอบต.
ท่ีดําเนินการดาน
สวัสดิการสังคมโดยเฉพาะ
- มีองคกรชุมชนหลาย
องคกร เชน กรรมการ
หมูบาน กลุมสตรี อสม./
กองทุนหมูบาน/ อปพร.
ฯลฯ

-พ.ร.บ.กระจายอํานาจ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2542 ไดให
อํานาจหนาท่ี อบต. ใน
การจัดบริการสาธารณะ
ทางดานสวสัดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน
กวางขวางมากข้ึน
- นโยบายรัฐบาลในการ
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดอยางจริงจัง ซึ่งถือ
เปนวาระแหงชาติ

- จํานวนบุคลากรในการ
พัฒนาดานสังคมมีนอย
- กลุมองคกรตางๆ ไม
เขมแข็ง

- การปกปดขอมูลการ
แพรระบาดของยาเสพติด
ภายในหมูบาน

(4) ดานการเมืองการบริหาร
จุดแข็ง โอกาส จุดออน อุปสรรค

- ผูนํามีความรู
ความสามารถ มีภาวะ
ความเปนผูนํา มีศักยภาพ
ในการบริหารงาน
- พนักงานสวนตําบลมี
ความรู ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน มีคุณธรรม
จริยธรรมท่ีดี

- รัฐบาลเนนการใหสิทธิ
เสรีภาพแกประชาชน
สงเสริมการกระจาย
อํานาจสูทองถ่ินและเปด
โอกาสการมีสวนรวมของ
ประชาชน

- ประชาชนยังขาดความรู
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
ประชาชน
- ขาดบุคลากร
ผูปฏิบัติงานท่ีมีความรู
ความสามารถในบางสาขา
ของงาน

- ความขัดแยงระหวาง
ระเบียบกฎหมายกับ
นโยบายของผูบริหาร
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(5) ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จุดแข็ง โอกาส จุดออน อุปสรรค

- มีวัฒนธรรม ประเพณีท่ี
เปนเอกลักษณของทองถ่ิน
- มีสถานศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในตําบลท่ีมี
ความพรอมมีศักยภาพใน
การจัดการศึกษา
- มีวัดเปนสถานท่ีท่ี
สามารถพัฒนาและ
เสริมสรางความพรอมให
เปนแหลงวัฒนธรรม
- มีปราชญและภูมิปญญา
ทองถ่ินจํานวนมากท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนา

- พ.ร.บ.การศึกษา
แหงชาติจะทําใหภายใน
จังหวัดมีการจัดการศึกษา
ท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของทองถ่ินตางๆ
ในเขตจังหวัด
- พ.ร.บ.กระจายอํานาจ
แกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 ให
อบต. มีอํานาจหนาท่ีจัด
การศึกษา
- รัฐบาลสนับสนุนใหแต
ละทองถ่ินมีบทบาทในการ
อนุรักษ ฟนฟู เผยแพร
ถายทอดวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ินมากข้ึน

-งบประมาณไมเพียงพอ
ตอการพัฒนาดาน
การศึกษา
-ขาดการสงเสริมเรื่อง ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรม
ประเพณีท่ีเปนเอกลักษณ
ของทองถ่ินอยางจริงจัง

- สื่อตางๆ เชน โทรทัศน
อินเตอรเน็ต เขามีอิทธิพล
ตอเด็กและเยาวชน ทําให
กระแสบริโภคนิยมและ
วัตถุนิยมรุนแรงมากข้ึน
ทําลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
ประชาชน

(6) ดานสาธารณสุข
จุดแข็ง โอกาส จุดออน อุปสรรค

- มีโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลและ
อาสาสมัครสาธารณสุขท่ีมี
ศักยภาพสามารถ
ใหบริการดานสาธารณสุข
แกประชาชน
- มีหนวยปฏิบัติการกูชีพ
กูภัยของ อบต.ท่ีมี
ศักยภาพในการใหบริการ
ประชาชน

- พ.ร.บ.การศึกษา
แหงชาติจะทําใหภายใน
จังหวัดมีการจัดการศึกษา
ท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของทองถ่ินตางๆ
ในเขตจังหวัด
- พ.ร.บ.กระจายอํานาจ
แกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 ให
อบต. มีอํานาจหนาท่ี
ปองกันโรคและระงับ
โรคติดตอ

-งบประมาณไมเพียงพอ -วิธีปฏิบัติงานมีความ
ซ้ําซอนกับหนวยงานอ่ืน
-ความไมชัดเจนของ
ระเบียบกฎหมาย
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(7) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จุดแข็ง โอกาส จุดออน อุปสรรค

-มีสภาพแวดลอมท่ีดี
เนื่องจากยังไมมีโรงงาน
อุตสาหกรรม และชุมชน
ยังไมหนาแนน

-พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และพ.ร.บ.
กําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจฯ พ.ศ.
2542 กําหนดให อบต.มี
หนาท่ีคุมครอง ดูแล และ
บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

-ประชาชนขาดจิตสํานึก
ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
- การใชทรัพยากรไม
คุมคา ฟุมเฟอย

-สาธารณะภัยตางๆ
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โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมยกับยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ พ.ศ. 2559–2563

แบบ ยท .01

1.ดานเศรษฐกิจ
เปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารย

ธรรมขอม และผูนําดานการผลิต
สินคาเกษตรปลอดภัย
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2.ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตที่ดี รมเย็น
เปนสุข ในป 2560

3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการ
มีสวนรวม สูสมดุลสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

4. ดานรักษาความมั่นคงและ
ความสงบประชาสังคมมีความมั่นคง
และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

ยุทธศาสตร
จังหวัด
บุรีรัมย

5.ดานการบริหารจัดการ
บริหารจัดการ มีคุณภาพได
มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานธรรมา
ภิบาล

แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา

1.พัฒนาระบบแผนที่เชื่อมโยง
จากแผนรายปเปนแผนระยะยาว
15 ป
2.พัฒนาระบบประเมินผลและ
รายงานผล
3.ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและ
ขอมูลของศูนยปฏิบัติการจังหวัด

1.สรางความเขมแข็งและพัฒนาพลัง
มวลชนเอาชนะยาเสพติด
2.จัดใหมีการปองกัน ปราบปรามและ
แกไขปญหายาเสพติดอยางย่ังยืน
3.พัฒนาการประชาสัมพันธใหสังคมปลอด
ยาเสพติด
4.การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
5.พัฒนาระบบความม่ันคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
6.พัฒนาระบบเครือขายภาคประชาชน
7.พัฒนาความสัมพันธอันดีระดับทองถ่ิน
กับประเทศเพ่ือนบาน
8.พัฒนาเพ่ือความม่ันคงตามแนวชายแดน
9.สนับสนุนสงเสริมโครงการอันเนื่องจาก
พระราชดําริ
10.รักษาความม่ันคงภายในจังหวัด
11.สงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและ
ความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด
12.สรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
13.การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
14การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และการลดอุบัติเหตุทางถนน
15.ปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
16.การสงเสริมการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

1.การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
2.สงเสริมการมีสวนรวมและจิตสํานึก
ที่ดี
3.พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
4.สงเสริมความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
5.การบริหารจัดการธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
6.การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ

1.พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวให
เกิดความย่ังยืน
2.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว
3.พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
4.พัฒนาสินคาและบริการดานการ
ทองเที่ยว
5.สงเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยว
6.พัฒนาระบบบริหารจัดการการ
ทองเที่ยว
7.พัฒนาและสงเสริมกีฬาสนับสนุนการ
ทองเที่ยว
8.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน
การเกษตร
9.สงเสริมดานการตลาดสินคาเกษตร
10.สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรให
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน
11.เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร
12.เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
13.พัฒนาองคกรเกษตรใหมีความ
เขมแข็ง
14.พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
15.สงเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
16.การบริหารจัดการทางการเกษตร

1.พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
บุรีรัมยใหมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น
2.สงเสริมและพัฒนาครอบครัว
ใหมีความอบอุน
3.สรางและพัฒนาเครือขาย
ชุมชนใหเกิดความเขมแข็งตาม
วิถีพอเพียง
4.พัฒนาสังคมโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อใหเกิดความ
สงบสุขและรมเย็น
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ยุทธศาสตร
การพัฒนา
อปท.ในเขต
จังหวัด
บุรีรัมย

3.การพัฒนาเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมครบวงจร
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2. การพัฒนาการทองเที่ยว
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4. การเสริมสรางความ
มั่นคงและความสงบ
เรียบรอย
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1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
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5. การพัฒนาขีดสมรรถนะ
องคกร
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แนวทางการพัฒนา
1.สงเสริมและบูรณาการ
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม แบบองครวม
2.สรางคานิยม จิตสํานึกและ
พัฒนาศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรมของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน
3.สนับสนุนและสงเสริมการจัด
สวัสดิการใหแกกลุม
ผูดอยโอกาส เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต และพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว
4.สรางความม่ันคงในอาชีพ และ
รายได
5.พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือ
รองรับการเขาสูประชาคม
อาเซี่ยน (AEC)
6.สงเสริมเยาวชนและประชาชน
ใหเปนเลิศดานการกีฬาสูการ
พัฒนาอาชีพ
7.สงเสริมและแกไขปญหาดาน
สาธารณสุขเพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาวะที่ดีและมีพลานามัยที่
สมบูรณ
8.สงเสริมและบูรณาการในการ
อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนา
1.สงเสริมการคา การลงทุน และ
การทองเที่ยว
2.อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม
จารีต ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน
3.ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน
และการเชื่อมโยงดานการ
ทองเที่ยว
4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือ
การบริการและรองรับการ
ทองเที่ยว
5.การสรางความพรอมของ
ชุมชนในการเขาสูประชาคม
อาเซี่ยน (AEC)
6.สงเสริมและพัฒนาผลิตสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
(OTOP) และผลิตภัณฑชุมชน

แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาและสงเสริมการทํา
เกษตรอินทรียและอินทรีย
ชีวภาพในการเพ่ิมมูลคาสินคา
เกษตรกรรม
2.เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพ
ดานเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมในระดับครัวเรือน
และชุมชน
3.สรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคา
เกษตรกรรม
4.สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ
และพืชพลังงาน
5.ยกระดับสินคาเกษตรกรรม
เพ่ือการแขงขันในประชาคม
อาเซี่ยน (AEC)
6.พัฒนาระบบน้ําและแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรกรรม อุปโภค
และบริโภค
7.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใน
การผลิตและแปรรูปสินคา
เกษตรครบวงจร
8.ขยายผลแนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนา
1.เสริมสรางความสงบเรียบรอย
และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
2.เสริมสรางความม่ันคงและ
พัฒนาความรวมมือกับประเทศ
เพ่ือนบานตามแนวชายแดน
3.การสงเสริมสํานึกใน
อุดมการณรักชาติ และหนาที่
ของพลเมืองไทย เพ่ือความ
สมานฉันทของคนในชาติ
4.ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด การทุจริตและคอรัปชั่น
5.จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
รวมกับชุมชน/หมูบานและ
หนวยงานอ่ืน
6.พัฒนาระบบคมนาคมขนสง
สาธารณูปโภค และโครงสราง
ระบบผังเมือง เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของประชากรใหได
มาตรฐาน ทั่วถึงและเปนธรรม

แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากรใหมีความพรอมในการ
ปฏิบัติหนาที่สงเสริมการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.สรางความรับผิดชอบและมี
จิตสํานึกตอสังคม
3.ออกแบบและพัฒนาระบบการ
บริหารงานแบบบูรณาการ
4.สงเสริมใหองคกรและบุคลากร
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
ที่ 2 ของจังหวัด

สอดคลองกับยุทธศาสตร
ที่ 4 ของจังหวัด

สอดคลองกับยุทธศาสตร
ที่ 1,2,3 ของจังหวัด

สอดคลองกับยุทธศาสตร
ที่ 5 ของจังหวัด

สอดคลองกับยุทธศาสตร
ที่ 4 ของจังหวัด
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ยุทธศาสตร
การพัฒนา
องคการ
บริหารสวน
ตําบลเมืองไผ

1. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน
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2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
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3.การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
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4.การสงเสริมการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
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5.การพัฒนาการบริหาร
จัดการ
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เปาหมายยุทธศาสตร
ประชาชนไดรับบริการดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ดีมี
มาตรฐานอยางทั่วถึง

เปาหมายยุทธศาสตร
1.เด็กและเยาวชนไดรับ
การสนับสนุนดานศึกษา
เรียนรูอยางทั่วถึงและมี
คุณภาพ
2.อนุรักษวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
3.สงเสริมการกีฬา

เปาหมายยุทธศาสตร
1.บุคลากรในองคกรมี
สมรรถนะในการใหบริการ
2.ประชาชนมีความพึง
พอใจในการรับบริการจาก
หนวยงาน
3.องคกรยึดหลักธรรมา
ภิบาลในการบริหารจัดการ

เปาหมายยุทธศาสตร
1.ประชาชนมีอาชีพ มี
รายไดพอเพียง และมี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีภูมิคุมกันทางสังคมที่
เขมแข็ง พึ่งพาตนเองได

เปาหมายยุทธศาสตร
ประชาชนมี
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่สมดุลและ
ยั่งยืน

แนวทางการ
พัฒนา

แนวทางการพัฒนา
1. กอสราง/ปรับปรุง/
ซอมแซม/บํารุงรักษา และ
พัฒนาเสนทางคมนาคม
2.พัฒนาระบบน้ําและ
แหลงน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภค และเพื่อการเกษตร
3.พัฒนาและบํารุงรักษา
ไฟฟาสาธารณะ

แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนและสงเสริมการจัด
สวัสดิการใหแกกลุม
ผูดอยโอกาส
2.สรางความม่ันคงในอาชีพ และ
เพ่ิมรายได.ใหแกประชาชน
3.สงเสริมดานการสาธารณสุข
การรักษาพยาบาล การปองกัน
และระงับโรคติดตอ
4.สงเสริมและพัฒนาการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
5.เสริมสรางความสงบเรียบรอย
และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
6.ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการคุมครอง
ดูแล และบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2.สงเสริมการจัดการขยะ
มูลฝอย

แนวทางการพัฒนา
1. การจัดการและ
สนับสนุนการศึกษา
2.สงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมทางพระพุทธ
ศาสานา อนุรักษ ฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น
3.สงเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหนาที่
2.ยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ
3.ปรับปรุง พัฒนา จัดหา
วัสดุครุภัณฑ และ
เทคโนโลยีที่ชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการในการใหบริการ
ประชาชน

สอดคลองกับยุทธศาสตร
ที่ 2,3,4 การพัฒนา อปท.
ในเขตจังหวัดบุรีรัมย

สอดคลองกับยุทธศาสตร
ที่ 1,3,4 การพัฒนา อปท.
ในเขตจังหวัดบุรีรัมย

สอดคลองกับยุทธศาสตร
ที่ 1 การพัฒนา อปท.
ในเขตจังหวัดบุรีรัมย

สอดคลองกับยุทธศาสตร
ที่ 1,2 การพัฒนา อปท.
ในเขตจังหวัดบุรีรัมย

สอดคลองกับยุทธศาสตร
ที่ 4,5 การพัฒนา อปท.
ในเขตจังหวัดบุรีรัมย



สอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนา ยท.5

สอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนา ยท.4

สอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนา ยท.3

สอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนา ยท.2

สอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนา ยท.1

1.โครงการอนุรักษ ฟนฟู
สรางจิตสํานึกรักและหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

1.โครงการสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน
2.สงเสริมสนับสนุนการเมือง
การปกครอง
3.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
4.ปรับปรุงและพัฒนาวัสดุ
ครุภัณฑที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน

1.สนับสนุนงบประมาณ
ดานการศึกษา
2.สงเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถิ่น
3.สงเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ

1.โครงการกอสรางและ
ปรับปรุง ถนนลาดยาง/ ถนน
ค.ส.ล./ถนนลูกรัง/ถนนมูล
ดิน
2.โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงทางระบายน้ํา
3.โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน
4.โครงการขุดลอกแหลงน้ํา
5.โครงการขยายเขตไฟฟา
และติดตั้งไฟฟาสองสวางทาง
สาธารณะ
6.โครงการกอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการอื่นๆ

1.สนับสนุนเบี้ยยังชีพแกผู
ชรา ผูพิการ ผูปวยเอดส
2.โครงการชวยเหลือ
ผูประสบภัยธรรมชาติ
3.โครงการฝกอบรมและ
สงเสริมกลุมอาชีพ
4.โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุตางๆ
5.โครงการฝกอบรมทบทวน
สมาชิก อปพร.
6.อุดหนุนหนวยงานอื่นเพื่อ
ดําเนินโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด

ผลผลิต/
โครงการ
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แบบ ยท .02ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
Strategy Map

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เมืองไผ่น่าอยู่ ควบคู่ สืบสานประเพณีวัฒนธรรม เน้นนําธรรมาภิบาลวิสัยทัศน

พันธกิจ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
ดวยหลักธรรมาภิบาล

สงเสริมการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน

สงเสริมและอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สงเสริมพัฒนาอาชีพ สรางงาน เพ่ิมรายได
สร างความม่ันคงทางเศรษฐกิจใหแก
ประชาชน

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ  ใหไดมาตรฐานและทั่วถึง

1.บุคลากรในองคกรมีสมรรถนะใน
การใหบริการ
2.ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการจากหนวยงาน
3.องคกรยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ

1.เด็กและเยาวชนไดรับการ
สนับสนุนดานศึกษาเรียนรูอยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ
2.วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ินไดรับการอนุรักษใหคงไวสู
รุนตอไป
3.สงเสริมการกีฬา

ประชาชนมีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่สมดุลและย่ังยืน

ประชาชนไดรับบริการดานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ดีมีมาตรฐานอยางทั่วถึง

1.ประชาชนมีอาชีพ มีรายไดพอเพียง และ
มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุมกัน
ทางสังคมที่เขมแข็ง พ่ึงพาตนเองไดเปาประสงค

ยุทธศาสตร
การสงเสริมการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปญญา

การพัฒนาการบริหารจัดการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
การพัฒนาเศรษฐกิจ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการ
พัฒนา

1. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม และ
บํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
2.พัฒนาระบบน้ําและแหลงน้ําเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม
3.พัฒนาและบํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะ

1. สนับสนุนและสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแก
กลุมผูดอยโอกาส
2.สรางความมั่นคงในอาชีพ และรายได
3.สงเสริมดานการสาธารณสุข การ
รักษาพยาบาล รวมถึงการปองกันและระงับ
โรคติดตอ
4.สงเสริมและพัฒนาการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
5.เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
6.ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

1. สงเสริมการคุมครอง ดูแล และ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

1.สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากข้ึน
3.อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม
จารีต ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน
4.สงเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
2.ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ
3.พัฒนา และปรับปรุงวัสดุครุภัณฑ
และเทคโนโลยีในการใหบริการ
ประชาชน





บทที่  4
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

4.1 ประเด็นยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
พันธกิจ

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง
เปาประสงค

ประชาชนไดรับบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีดีมีมาตรฐานอยางท่ัวถึง
ตัวช้ีวัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ

ประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีไดมาตรฐาน  และท่ัวถึง
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธศาสตร

กลยุทธ/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
1. กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม บํารุงรักษา และ
พัฒนาเสนทางคมนาคม

จํานวนเสนทางคมนาคมท่ีเพ่ิมข้ึนและไดรับการ
บํารุงรักษา

2.พัฒนาระบบน้ําและแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค
บริโภค และเพ่ือการเกษตร

จํานวนระบบน้ําประปา และแหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึนและไดรับการบํารุงรักษา

3.พัฒนาและบํารุงรักษาระบบไฟฟาสาธารณะ จํานวนครัวเรือนท่ีใชไฟฟา และไดรับการ
บํารุงรักษา

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
กองชาง/อบจ.

ความเช่ือมโยง
1. ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย : ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย : ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

ยุทธศาสตรท่ี 2…

แบบ ยท .๐๓
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
พันธกิจ

สงเสริมพัฒนาอาชีพ สรางงาน เพ่ิมรายได สรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจใหแกประชาชน
เปาประสงค

1.ประชาชนมีอาชีพ มีรายไดพอเพียง และมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีภูมิคุมกันทางสังคมท่ีเขมแข็ง พ่ึงพาตนเองได

ตัวช้ีวัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธศาสตร
กลยุทธ/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ

1. สนับสนุนและสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแกกลุม
ผูดอยโอกาส

จํานวนผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดสท่ีไดรับ
การสงเคราะห  เบี้ยยังชีพ

2.สรางความม่ันคงในอาชีพ และเพ่ิมรายไดใหแก
ประชาชน

จํานวนผูมีอาชีพและรายได

3.สงเสริมดานการสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การ
ปองกันและระงับโรคติดตอ

จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับการพนหมอกควันและ
กําจัดแหลงเพาะยุง

4.สงเสริมและพัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

จํานวนของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนตอ
จํานวนประชากรท้ังหมด

5.เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

จํานวนครัวเรือนท่ีมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

6.ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรการปองกัน
ปราบปราม และบําบัดยาเสพติด

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักงานปลัด อบต./สวนสวัสดิการสังคม/สวนสงเสริมการเกษตร

ความเช่ือมโยง
1. ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย : ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานรักษาความม่ันคงและความสงบ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรท่ี 3…
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
พันธกิจ

สงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาประสงค

ประชาชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีสมดุลและยั่งยืน
ตัวช้ีวัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษใหคงอยู และไดรับการบํารุงรักษาใหสมดุลและยั่งยืน
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธศาสตร

กลยุทธ/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
1.สงเสริมการคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.สงเสริมการจัดการขยะมูลฝอย

จํานวนพ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมข้ึน

ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขยะ สิ่งปฏิกูล

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/สวนสงเสริมการเกษตร

ความเช่ือมโยง
1.ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย :ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
พันธกิจ

สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน
เปาประสงค

1.เด็กและเยาวชนไดรับการสนับสนุนดานศึกษาเรียนรูอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ
2.วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการอนุรักษใหคงไวสูรุนตอไป
3.สงเสริมการกีฬา

ตัวช้ีวัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการสงเสริมอยางเหมาะสมตามศักยภาพ

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธศาสตร
กลยุทธ/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ

1. การจัดการและสนับสนุนการศึกษา จํานวนเด็กกอนวัยเรียนไดรับการเลี้ยงดู
เตรียมความพรอมอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ

2.สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
อนุรักษ ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน

จํานวนกิจกรรมท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา
การอนุรักษ ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน

3.สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ จํานวนกิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก

สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ความเช่ือมโยง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการ
พันธกิจ

พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค

1.บุคลากรในองคกรมีสมรรถนะในการใหบริการ
2.ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหนวยงาน
3.องคกรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ตัวช้ีวัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ
ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธศาสตร
กลยุทธ/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาท่ี

จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการอบรมเพ่ิมพูน
ความรูในการปฏิบัติงาน

2.ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ รอยละของประชาชนท่ีมีความพึงพอใจการ
ใหบริการ การบริหารจัดการองคกรท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี

3.ปรับปรุง พัฒนา จัดหาวัสดุครุภัณฑ และ
เทคโนโลยีท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการใหบริการประชาชน

จํานวนเครื่องมือเครื่องใช เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
ท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ
ประชาชนท่ีเพ่ิมข้ึน

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักงานปลัด อบต./กองคลัง/กองชาง/สวนการศึกษาฯ/สวนสาธารณสุขฯ/สวนสงเสริมการเกษตร/

สวนสวัสดิการและสังคม
ความเช่ือมโยง

1. ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย : ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนา

ขีดสมรรถนะองคกร
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ

ความ
เช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาหมายจากพันธ
กิจ/จุดมุงหมายเพื่อ
การพัฒนา

ตัวช้ีวัดระดับ
เปาประสงค/
จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา (ตัวช้ีวัดรวม)

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวช้ีวัด
ระดับ

กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน59 60 61 62 63

ยุทธศาสตรที่ 1
ดานเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่
3
การพัฒนา
เกษตรกรรม
และ
อุตสาหกรรม
ครบวงจร

ยุทธศาสตรที่
1
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน

ประชาชนไดรับบริการ
ดานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการทีใ่หได
มาตรฐานและทั่วถึง

ประชาชนไดรับการ
บริการดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได
มาตรฐาน  และทั่วถึง

20 20 20 20 18 1.กอสราง/
ปรับปรุง/ซอมแซม/
บํารุงรักษา และ
พัฒนาเสนทาง
คมนาคม
2.พัฒนาระบบน้ํา
และแหลงน้ําเพ่ือ
การอุปโภคบริโภค
และเพ่ือการเกษตร
3.พัฒนาและ
บํารุงรักษาระบบ
ไฟฟาสาธารณะ

1.จํานวนเสนทาง
คมนาคมที่เพ่ิมขึ้น
และไดรับการ
บํารุงรักษา
2.จํานวนระบบ
น้ําประปา และ
แหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรที่
เพ่ิมขึ้นและไดรับ
การบํารุงรักษา
3.จํานวน
ครัวเรือนที่ใช
ไฟฟา และไดรับ
การบํารุงรักษา

ปละ 20
โครงการ

1.โครงการกอสราง
และปรับปรุง
ถนนลาดยาง/ ถนน
ค.ส.ล./ถนนลูกรัง/ถนน
มูลดิน
2.โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงทางระบายน้ํา
3.โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน
4.โครงการขุดลอก
แหลงน้ํา
5.โครงการขยายเขต
ไฟฟาและติดตั้งไฟฟา
สองสวางทางสาธารณะ
6.โครงการกอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการอื่นๆ

สวนโยธา อบจ.

แบบ ยท.04
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ความ

เช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาหมายจากพันธกิจ/
จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา

ตัวช้ีวัดระดับ
เปาประสงค/
จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา (ตัวช้ีวัดรวม)

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวช้ีวัด
ระดับ

กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน59 60 61 62 63

ยุทธศาสตรที่ 4
ดานรักษาความ
มั่นคงและความ
สงบ

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

1.ประชาชนมีอาชีพ มี
รายไดพอเพียง และมี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
2.ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีภูมิคุมกันทาง
สังคมที่เขมแข็ง พ่ึงพา
ตนเองได

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

1. สนับสนุนและ
สงเสริมการจัด
สวัสดิการใหแก
กลุมผูดอยโอกาส
2.สรางความ
มั่นคงในอาชีพ
และรายได
3.สงเสริมดาน
การสาธารณสุข
การ
รักษาพยาบาล
รวมถึงการปองกัน
และระงับ
โรคติดตอ
4.สงเสริมและ
พัฒนาการปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย
5.เสริมสรางความ
สงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
6.ปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติด

1.จํานวนผูสูงอายุ ผู
พิการ และผูปวย
เอดสที่ไดรับการ
สงเคราะห  เบี้ยยัง
ชีพ
2.จํานวนผูมีอาชีพ
และรายได
3.จํานวนครัวเรือนที่
ไดรับการพนหมอก
ควันและกําจัดแหลง
เพาะยุง
4.จํานวนของ
อาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือนตอ
จํานวนประชากร
ทั้งหมด
5.จํานวนครัวเรือนที่
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
6.จํานวนครั้งในการ
จัดกิจกรรการ
ปองกัน ปราบปราม
และบําบัดยาเสพติด

ปละ
โครงการ

1.สนับสนุนเบ้ียยังชีพ
แกผูชรา ผูพิการ ผูปวย
เอดส
2.โครงการชวยเหลือ
ผูประสบภัยธรรมชาติ
3.โครงการฝกอบรม
และสงเสริมกลุมอาชีพ
4.โครงการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุตางๆ
5.โครงการอบรม
ทบทวนสมาชิก อปพร.
6.อุดหนุนหนวยงานอื่น
เพ่ือดําเนินโครงการ
ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด

สวน
สวัสดิการ
สังคม/สวน
สาธารณสุข/
สํานักปลัด/
สวนสงเสริม
การเกษตร

รพ.สต./
เกษตร
อําเภอ/

ปภ.จังหวัด
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ความ

เช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาหมายจากพันธกิจ/
จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา

ตัวช้ีวัดระดับ
เปาประสงค/
จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา (ตัวช้ีวัดรวม)

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวช้ีวัด
ระดับ

กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน59 60 61 62 63

ยุทธศาสตรที่ 3
ดาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 3
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ และ
สิ่งแวดลอม

ประชาชนมี
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่สมดุล
และย่ังยืน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมไดรับ
การอนุรักษใหคงอยู
และไดรับการ
บํารุงรักษาใหสมดุล
และย่ังยืน

1.สงเสริมการ
คุมครอง ดูแล
และบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม
2.สงเสริมการ
จัดการขยะมูลฝอย

1.จํานวนพ้ืนที่ปา
ไมเพ่ิมขึ้น
2.ระดับ
ความสําเร็จของ
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะ
สิ่งปฏิกูล

ปละ 2
โครงการ

1.โครงการอนุรักษ
ฟนฟู สรางจิตสํานึกรัก
และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
2.โครงการฝกอบรม
สงเสริมการจัดการขยะ
มูลฝอย

สวนสงเสริม
การเกษตร/

สวน
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม

-

ความ
เช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาหมายจากพันธกิจ/
จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา

ตัวช้ีวัดระดับ
เปาประสงค/
จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา (ตัวช้ีวัดรวม)

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวช้ีวัด
ระดับ

กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน59 60 61 62 63

ยุทธศาสตรที่ 2
ดานสังคมและ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่
1การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่
4 การสงเสริม
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น

1.เด็กและเยาวชน
ไดรับการสนับสนุนดาน
ศึกษาเรียนรูอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพ
2.วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่นไดรับการ
อนุรักษใหคงไวสูรุน
ตอไป
3.สงเสริมการกีฬา

การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่นไดรับการ
สงเสริมอยางเหมาะสม
ตามศักยภาพ

1.การจัดการและ
สนับสนุนการศึกษา
2.สงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
อนุรักษ ฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม
จารีต ประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน
3.สงเสริมการกีฬา
และนันทนาการ

1.จํานวนเด็กกอนวัย
เรียนไดรับการเลี้ยงดู
เตรียมความพรอม
อยางท่ัวถึงและมี
คุณภาพ 2.จํานวน
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาการ
อนุรักษ ฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน
3.จํานวนกิจกรรมดาน
กีฬาและนันทนาการ

ปละ โครงการ 1.สนับสนุน
งบประมาณดาน
การศึกษา
2.สงเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถิ่น
3.สงเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ

สวนการศึกษา
ฯ

-
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ความ

เช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาหมายจากพันธ
กิจ/จุดมุงหมายเพื่อ
การพัฒนา

ตัวช้ีวัดระดับ
เปาประสงค/
จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา (ตัวช้ีวัดรวม)

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวช้ีวัด
ระดับ

กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน5

9 60 61 62 63

ยุทธศาสตรที่ 5
ดานการบริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตรที่
5 การพัฒนา
ขีดสมรรถนะ
องคกร

ยุทธศาสตรที่
5 การ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ

1.บุคลากรในองคกรมี
สมรรถนะในการ
ใหบริการ
2.ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการรับ
บริการจากหนวยงาน
3.องคกรยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการรับบริการ
จากหนวยงานที่มี
ประสิทธิภาพ

1. พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ใหมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
หนาที่
2.ยึดหลักธรรมา
ภิบาลในการ
บริหารจัดการ
3.ปรับปรุง พัฒนา
จัดหาวัสดุครุภัณฑ
และเทคโนโลยีที่
ชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ
และการใหบริการ
ประชาชน

1.จํานวนบุคลากร
ที่ไดรับการอบรม
เพ่ิมพูนความรูใน
การปฏิบัติงาน
2.รอยละของ
ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจการ
ใหบริการ การ
บริหารจัดการ
องคกรที่มี
ประสิทธิภาพ
โปรงใส ตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่
ดี
3.จํานวน
เครื่องมือเครื่องใช
เทคโนโลยีที่
ทันสมัย ที่สามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ
ประชาชนที่
เพ่ิมขึ้น

1.โครงการสงเสริมการ
มีสวนรวมของ
ประชาชน
2.สงเสริมสนับสนุน
การเมืองการปกครอง
3.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
4.ปรับปรุงและพัฒนา
วัสดุครุภัณฑที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักงานปลัด -



บทที่ 5
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
5.1.1 กรอบในการติดตามและประเมินผล

ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2555 มาตรา 238 วรรค 3 บัญญัติให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย
และผลการดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้  (1)
กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวย
ปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ ท่ีไดรับการ
แตงตั้งตามระเบียบฯ ตองกําหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยใหมีการประชุมกําหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนท่ีสุมตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมท่ี
ดําเนินงาน เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล และใชแบบ
ประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบฯ และ
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ใหสอดคลองกับปญหา ความตองการและแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับ
พ้ืนท่ีและสถานการณภายนอก จึงตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
ปงบประมาณ พ.ศ.2559 ข้ึน และสรุปรายงานผลเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผรับทราบโดย
ท่ัวกันตามลําดับตอไป

ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงานเปน
อยางยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปท่ีผานมา วามีความ
สอดคลองกับแผนงานท่ีไดวางเอาไวหรือไม รวมท้ังการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง องคการบริหาร
สวนตําบลเมืองไผ ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภาระหนาท่ีท่ีจะตองใหการบริการแกประชาชน จึงจําเปน
ท่ีจะตองมีการจัดทําแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินการในดาน
ตางๆ เพ่ือใชเปรียบเทียบการทํางานของปท่ีผานมาอีกดวย

แผนผังข้ันตอน...
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แผนผังข้ันตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผล

5.1.2 แนวทาง...

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

นายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอตอสภา
องคการบริหารสวนตําบล

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้
ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน

ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายกองคการ

บริหารสวนตําบล

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

องคการบริหารสวน
ตําบลเมืองไผ
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5.1.2 แนวทางในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการท่ีดําเนินการอยู โดยท่ีการติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือใหขอมูล
ปอนกลับเก่ียวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยู  ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงานให
ลุลวง  คาใชจายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว  กลุมเปาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไมไดรับ
ประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน  เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน  เสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงาน  กลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชน
จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล คือ  การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหวางท่ีกําลังดําเนินการหรือ
ภายหลังท่ีการดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลว ซึ่งการประเมินผล  เปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับการติดตาม  การ
ประเมินผลแผนงานจะเปนการบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร  อันเปนตัวชี้วัดวาแผนงาน
ท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร  นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม  ซึ่งผลท่ีไดจากการ
ติดตามและประเมินผลถือวาเปนขอมูลยอนกลับท่ีสามารถนําไปใชในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินตอไป
5.2 ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล

5.2.1 ระเบียบท่ีใชในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

พ.ศ. 2548  หมวด 6
ขอ 28 ไดกําหนดองคประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ซึ่ง

ประกอบดวย  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ิน
คัดเลือกจํานวนสองคน  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  หัวหนาสวนการ
บริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  โดย ให
คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาท่ี
เลขานุการของคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการท้ังหมดใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการ
คัดเลือกอีกได

ขอ 29 ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินไว  ดังนี้

1.  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป  ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

4.  แตงตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร

5.2.2 วิธีการ...
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5.2.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล

การติดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนา
และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น วาสามารถ
เปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวไดหรือไม  เพ่ือใหบุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดําเนินงานท่ีจะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนท่ีกําหนดไวได  เครื่องมือท่ีใชในการติดตามผลการดําเนินงาน  ไดแก
แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ ซึ่งประกอบไปดวย การติดตามการดําเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใชจายงบประมาณ  การติดตาม
โครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานการประเมินผลแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา  เปนการตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือดําเนินโครงการ/กิจกรรมแลวเสร็จ  เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล ไดแก  แบบประเมินความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของ
ตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผในภาพรวม  ความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของตอผลการ
ดําเนินงานในแตละยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนารวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว
อีกท้ังการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล  ดังนี้

1) การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล

โครงการ/กิจกรรม  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ/กิจกรรม  ท้ังนี้ กําหนดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งท่ีดําเนินการแลวเสร็จและสรุปเปนรายไตรมาส  ระยะหกเดือน
และรายงานใหผูบริหารทราบ เม่ือสิ้นปงบประมาณใหดําเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีก
ครั้งพรอมสรุปผลในภาพรวมอยางนอยปละ  1 ครั้ง  แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินนําเสนอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทราบโดยท่ัวกัน
อยางนอยปละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปและปดประกาศไมนอยกวา  30 วัน

ระยะเวลาการรายงานผลการดําเนินงาน  ดังนี้
รายไตรมาส

(1)  ไตรมาสท่ี  1 (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม 2559)
(2)  ไตรมาสท่ี  2 (เดือน  มกราคม – มีนาคม 2560)
(3)  ไตรมาสท่ี  3 (เดือน  เมษายน – มิถุนายน 2560)
(4)  ไตรมาสท่ี  4 (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน 2560)

ระยะ  6 เดือน
(1)  เดือน  ตุลาคม  2559 – มีนาคม 2560
(2)  เดือน  เมษายน – กันยายน  2560

5.2.3 เครื่องมือ...
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5.3 กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชําชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย
และผลการดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 กําหนดใหองคการปกครองสวนทองถ่ิน ตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนา
สามป  และแผนการดําเนินงาน  เพ่ือเปนเครื่องมือในการใชงบประมาณ วัสดุ อุปกรณและทรัพยากรตางๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปรงใส เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน  ถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีสักเพียงไรก็ตามแตหากไมสามารถ
บงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได  ก็ไมสามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได

ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงตองมีเครื่องมือท่ีสําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงานวา
เปนไปตามวัตถุประสงคหรือบรรลุเปาหมายหรือไม อยางไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเปน
เครื่องมือในการนําขอมูลตางๆ มาปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมหรือแมแตยุติการดําเนินงาน โดยเครื่องมือท่ีใชในการ
ติดตามและประเมินผลมี  ดังนี้

แบบท่ี ๑ ...
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แบบท่ี ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําช้ีแจง : แบบท่ี ๑ เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
จะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น .......................................................................

ประเด็นการประเมิน มีการ
ดําเนินการ

ไมมีการ
ดําเนินการ

๑ คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาตําบล
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาตําบลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาตําบล
๑.๓ มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาตําบลและประชาคมเมืองพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๒ การจัดทําแผนพัฒนาตําบล
๒.๑ มีการรวมรวมขอมูลและปญหาสําคัญของตําบลมาจัดทําฐานขอมูล
๒.๒ มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
๒.๓ มีการวิเคราะหศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาตําบล
๒.๔ มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลท่ีสอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน
๒.๕ มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาตําบลท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
๒.๖ มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
๒.๗ มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาตําบล
๒.๘ มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๒.๙ มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๒.๑๒ มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
๒.๑๓ มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร

แบบท่ี ๒...
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แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส และระยะ ๖ เดือน
คําช้ีแจง : แบบท่ี ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนยุทธศาสตร ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) โดยมีกําหนดระยะเวลาใน
การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแตสิ้นสุด
โครงการ  เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป
๑.๑ ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
๑.๒ รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส

(๑) ไตรมาสท่ี ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙)
(๒) ไตรมาสท่ี ๒ (เดือน  มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๐)
(๓) ไตรมาสท่ี ๓ (เดือน  เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๐)
(๔) ไตรมาสท่ี ๔ (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐)

๑.๓ รายงานผลการดําเนินงานระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือน  ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐
(๒) เดือน  เมษายน – กันยายน ๒๕๖๐

สวนท่ี ๒ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป

2.1 จํานวนโครงการ...
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2.1 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓

โครงการ
(เปาหมาย)

ผลการ
ดําเนินงาน

โครงการ
(เปาหมาย)

ผลการ
ดําเนินงาน

โครงการ
(เปาหมาย)

ผลการ
ดําเนินงาน

โครงการ
(เปาหมาย)

ผลการ
ดําเนินงาน

โครงการ
(เปาหมาย)

ผลการ
ดําเนินงาน

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน
๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการ

รวมทั้งสิ้น
คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา
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แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ รวม
จํานวน

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
จํานวน

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
จํานวน

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
จํานวน

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน
๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการ

รวมท้ังสิ้น
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๒.๒ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  (เฉพาะป ๒๕๕๙)

รอยละของโครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) (เฉพาะป ๒๕๕๙)
ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

(ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาสามป  กับ  แผนการดําเนินงาน)

ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม
ในแผนพัฒนาสามป

งบประมาณ
ในแผนพัฒนา

สามป

โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการ
ดําเนินงาน

รอยละ
งบประมาณ
ตามแผนการ
ดําเนินงาน

รอยละ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน
๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการ

รวมท้ังสิ้น
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๒.๓ การเบิกจายงบประมาณ  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

รอยละของโครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) (เฉพาะป ๒๕๕๙)
ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

(ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาสามป  กับ ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย)

ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม
ในแผนพัฒนาสามป

งบประมาณ
ในแผนพัฒนาสามป

โครงการ/กิจกรรม
ท่ีดําเนินการจริง
ตามขอบัญญัติ

รอยละ
งบประมาณ

ท่ีดําเนินการจริง
ตามขอบัญญัติ

รอยละ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน
๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการ

รวมท้ังสิ้น
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รอยละของโครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการตามแผนการดําเนินงานและการดําเนินงานตามขอบัญญัติงบประมาณ

ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙
(ตารางเปรียบเทียบแผนการดําเนินงาน กับ ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย)

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการ
ดําเนินงาน

งบประมาณ
ตามแผนการ
ดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม
ท่ีดําเนินการจริง
ตามขอบัญญัติ

รอยละ
งบประมาณ

ท่ีดําเนินการจริง
ตามขอบัญญัติ

รอยละ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน
๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการ

รวมท้ังสิ้น
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สรุปตารางเปรียบเทียบรอยละของแผนพัฒนาสามป (เฉพาะป ๒๕๕๙) กับ ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

(ภาพรวมท้ังหมด)

๑. แผนพัฒนาสามป (เฉพาะป ๒๕๕๙) จํานวน.....................โครงการ     งบประมาณ......................................บาท
ลําดับท่ี การดําเนินงาน จํานวนโครงการ/กิจกรรม รอยละ งบประมาณ รอยละ

๑ แผนการดําเนินงาน
๒ การดําเนินงานจริงตามขอบัญญัติ

๒. แผนการดําเนินงาน ปงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน.....................โครงการ     งบประมาณ......................................บาท
ลําดับท่ี การดําเนินงาน จํานวนโครงการ/กิจกรรม รอยละ งบประมาณ รอยละ

๑ การดําเนินงานจริงตามขอบัญญัติ
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สวนท่ี ๓ ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

๓.๑ โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ

ดําเนินการ
เสร็จแลว

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

งบประมาณ
ท่ีไดรับ

งบประมาณ
ท่ีเบิกจายไป

๑
๒
๓
๔
๕

รวมท้ังสิ้น

สวนท่ี ๔ ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๔.๑ ....................................................................................................
๔.๒  ....................................................................................................
๔.๓  ....................................................................................................
๔.๔  ....................................................................................................
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แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
คําช้ีแจง : แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวและมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ ๑ ครั้ง  หลังจากสิ้น
ปงบประมาณ

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป
๑.๑ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๒.๑ วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน

สวนท่ี ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๑ ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

จํานวนโครงการ
ปรากฏอยูใน

แผนพัฒนาสามป
บรรจุใน

ขอบัญญัติ
(นําไปปฏิบัติ)

คิดเปนรอยละ
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน
๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการ

รวม

แบบท่ี ๓/๒...
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แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผใน
ภาพรวม

แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
(โครงการ/กิจกรรม)

คําช้ีแจง : แบบท่ี ๓/๒ และแบบท่ี ๓/๓
 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองไผในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามยุทธศาสตรและ
ประเด็นการพัฒนา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป
คําอธิบาย : ใหผูทําแบบประเมินทําเครื่องหมาย ()
๑. เพศ (   )  ชาย (   )  หญิง

๒. อายุ (   )  ต่ํากวา ๒๕ ป (   )  ๒๕ – ๔๐ ป
(   )  ๔๑ – ๖๐ ป (   )  มากกวา ๖๐ ป

๓. การศึกษา (   )  ต่ํากวาประถมศึกษา/ประถมศึกษา (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เท่ียบเทา
(   )  ปริญญาตรี (   )  สูงกวาปริญญาตรี

๔. อาชีพ (   )  รับราชการ (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/คาขาย
(   )  รับจาง/เกษตรกร (   )  นักเรียน/นักศึกษา
(   )  อ่ืนๆ ระบุ................................................

สวนท่ี ๒ การประเมินความพึงพอใจผลการดําเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองไผ ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา

คําอธิบาย : ๑. มีท้ังหมด ๕ ยุทธศาสตร  ในแตละยุทธศาสตรมี ๙ ขอ (ประเด็นการพัฒนา)
๒. แตละขอมี ๑๐ คะแนน
๓. ใหผูท่ีทําแบบประเมินใสคะแนนในแตละขอไดตั้งแต ๐ – ๑๐ คะแนน

แบบประเมิน...
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แบบท่ี ๓/๒

แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผในภาพรวม

๑. ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน ให 
๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน ให 
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน ให 
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ เต็ม ๑๐ คะแนน ให 
๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน ให 
๖. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด เต็ม ๑๐ คะแนน ให 
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา เต็ม ๑๐ คะแนน ให 
๘. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน เต็ม ๑๐ คะแนน ให 
๙. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน ให 

รวมคะแนน รวม ๙๐๐ คะแนน ได


๒. ระดับความพึงพอใจคิดเห็นรอยละ

ประเด็นการพัฒนา
ระดับความพึงพอใจ (%)

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
๘. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
๙. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ภาพรวม

แบบท่ี ๓/๓...
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แบบท่ี ๓/๓

แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
ในแตละยุทธศาสตร

๑. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนา......................................(๑ – ๕)

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน ให 
๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน ให 
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน ให 
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ เต็ม ๑๐ คะแนน ให 
๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน ให 
๖. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด เต็ม ๑๐ คะแนน ให 
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา เต็ม ๑๐ คะแนน ให 
๘. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน เต็ม ๑๐ คะแนน ให 
๙. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน ให 

รวมคะแนน รวม ๙๐๐ คะแนน ได 

๒. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีเลือก

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หนวย

ผลการดําเนินงาน
กอน

ดําเนินการ
(จํานวน)

หลัง
ดําเนินการ
(จํานวน)

เพิ่ม/ลด

๓. ผลการ...
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๓. ผลการประเมินตามยุทธศาสตรคิดเปนรอยละ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระดับความพึงพอใจ (%)

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน
๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการ

ภาพรวม

การประเมิน...
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ

ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป
คําอธิบาย : ใหผูทําแบบประเมินทําเครื่องหมาย ()
๑. เพศ (   )  ชาย (   )  หญิง

๒. อายุ (   )  ต่ํากวา ๒๕ ป (   )  ๒๕ – ๔๐ ป
(   )  ๔๑ – ๖๐ ป (   )  มากกวา ๖๐ ป

๓. การศึกษา (   ) ต่ํากวาประถมศึกษา/ประถมศึกษา (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เท่ียบเทา
(   )  ปริญญาตรี (   )  สูงกวาปริญญาตรี

๔. อาชีพ (   )  รับราชการ (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/คาขาย
(   )  รับจาง/เกษตรกร (   )  นักเรียน/นักศึกษา
(   )  อ่ืนๆ ระบุ................................................

สวนท่ี ๒ การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

คําอธิบาย : ๑. มีงานบริการท่ีตองการประเมิน จํานวน ..................... งาน
๒. ความพึงพอใจในการใหบริการ จํานวน ......................ดาน
๒. มีระดับความพึงพอใจ ๓ ระดับ (พอมาก / พอใจ / ไมพอใจ)
๓. ใหผูทําแบบประเมินใสเครื่องหมาย / ลงในชองระดับความพึงพอใจ

งานบริการ...
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งานบริการ .............................................

ความพึงพอใจในการใหบริการ
(ใหผูทําแบบประเมินใสเครื่องหมาย / ลงในชองระดับความพึงพอใจ)

ความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ

๑. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
๑.๑ ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนและมีความคลองตัว
๑.๒ ความรวดเร็วในการใหบริการ
๑.๓ ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําข้ันตอนในการใหบริการ
๑.๔ ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ (เรียงตามลําดับกอนหลัง มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน)
๑.๕ ความสะดวกท่ีไดรับจากการบริการแตละข้ันตอน
๑.๖ ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอความตองการของผูรับบริการ
๒. ดานเจาหนาท่ีบุคลากรผูใหบริการ
๒.๑ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการ
๒.๒ ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจาหนาท่ีผูใหบริการ
๒.๓ ความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอมในการใหบริการของเจาหนาท่ี
๒.๔ เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบคําถาม ช้ีแจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา
ชวยแกปญหา
๒.๕ เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัติ
๒.๖ ความซื้อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ
๓. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๓.๑ สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
๓.๒ ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ หองนํ้า โรงอาหารโทรศัพทสาธารณะ ท่ีน่ัง
คอยรับบริการ
๓.๓ ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม
๓.๔ ความเพียงพอของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ
๓.๕ คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ
๓.๖ การจัดสถานท่ีและอุปกรณ ความเปนระเบียบ สะดวกตอการติดตอใชบริการ
๓.๗ ปาย ขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธมีความชัดเจนและเขาใจงาย
๓.๘ ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ/คูมือและเอกสารใหความรู
๔. อ่ืนๆ ระบุ ............................................................................

สวนท่ี ๓ ขอเสนอและแนวทางแกไขปญหา
3.๑ .........................................................................................................................................
3.๒ .........................................................................................................................................
3.๓ .........................................................................................................................................
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