แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
(พ.ศ. 2559-2563)

งานนโยบายและแผน
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---------------------------------------------อาศั ย อํ า นาจตามความแห ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา
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องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ จึงประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕9 ๒๕63) เพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8

(ลงชื่อ)

(นายหิรัญวุฒิ บุญลอม)
นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ

คํานํา

แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา เป น แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ กํ า หนดยุ ท ศาสตร แ ละ
แนวทางพัฒนาขององศการบริหารสวนตําบลเมืองไผ ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการ
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จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มีความสําคัญตอองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผอยางยิ่ง
ทั้งนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต
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ประสงค ไ ด อย า งเท า ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลง โดยสามารถจั ด สรรทรั พ ยากรที่ มี อ ยู อ ย า งจํ ากั ด ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองไผ ที่ตองกํ าหนดถึ งสภาพการณ ที่ต องการจะบรรลุและแนวทางในการที่ จะทําใหบ รรลุถึง
สภาพการณนั้น
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผหวังเปนอยางยิ่งวาคงเปนประโยชนในการวางแผน แนวทาง
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผใหกาวหนาตอไป
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
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บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
ตามพระราชบั ญญั ติ กํา หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ านาจให แก อ งค กรปกครองส ว น
ทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ในการจัดทํา
แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ของตนเอง และระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว าด ว ยการจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่ง
หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต โดยสอดคลองกับ แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ แผนการบริ หารราชการแผน ดิน แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา จังหวัด อําเภอ นโยบายของผูบริหารทองถิ่นที่แถลงตอสภาทองถิ่น และแผนชุมชน
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนด
การวางแผนเป น กระบวนการมองไปข างหน าและกํ าหนดการใช ท รั พยากรขององค กร โดย
กําหนดกิจกรรมตาง ๆ ไวลวงหนา ใหบรรลุตามภารกิจ วัตถุประสงค นโยบาย เปาหมาย ขององคกร ซึ่ ง
เกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูที่ดีของประชาชนในทองถิ่น การที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผจะพัฒนาไป
ในทิศทางใดจําเปนตองมีการกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรเพื่อแปลงสูการปฏิบัติ แผนยุ ทธศาสตรการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ (พ.ศ.2559-2563) มีลักษณะเปนแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป ซึ่ง
อาศัยกระบวนการในการวิเคราะหสถานการณและสภาพแวดลอมเพื่อใหทราบถึงจุดเดน จุดดอย อุปสรรค
และโอกาสจากแผนยุ ทธศาสตร การพั ฒนาตําบล เพื่อนํามากํ าหนดทิศทางในการพั ฒนาโดยการกํ าหนด
วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ วั ต ถุ ป ระสงค เป า หมายและยุ ท ธศาสตร ใ นการพั ฒ นา เพื่ อให การบริ ห ารการจั ด สรร
ทรัพยากรขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ ซึ่งมีอยูอยางจํากัด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มี
ความยืดหยุนและสอดคลองกับสถานการณ และสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผไดจัดทําขึ้นโดยอาศัยหลักการ
และกรอบแนวทางที่สําคัญ ดังนี้
1. นโยบายของนายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลเมื องไผ ที่ ได แ ถลงต อสภาองค การบริ ห าร
สวนตําบลเมืองไผ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555
2. กรอบนโยบายและทิ ศทางการพั ฒ นาขององคกรปกครองสว นท องถิ่ น ซึ่ งคณะกรรมการ
ประสานแผนพั ฒ นาท องถิ่ น จั งหวั ด นครศรี ธ รรมราช กํ าหนดไว และสอดคล องกั บแนวทางการพั ฒ นาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แผนอําเภอ แผนชุมชน
3. ปญหาความตองการที่สําคัญจากประชาคมตําบลเมืองไผ
องคประกอบ...
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องคประกอบในการจั ดทําแผนยุทธศาสตร จะประกอบไปดวย ลักษณะของแผนยุทธศาสตร
วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และประโยชนของการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโดยเสนอตามรายหัวขอดังนี้
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
กํ า หนดยุ ท ธศาสตร แ ละแนวทางการพั ฒ นาองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ซึ่ ง แสดงถึ ง วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ
จุดมุงหมายเพื่ อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกันแผนพั ฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ แผนการ
บริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้
เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต เปน
กรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมุงไปสูภาพการณอันพึงประสงคได
อยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ การ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ตอง
กําหนดถึงสภาพการณที่ตองการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ ตั้งอยูบนพื้นฐานของ
การรวบรวมและการวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้เพื่อใหไดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่
สามารถนําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล มีวัตถุประสงค ดังนี้
(1) เพื่อกําหนดสภาพการพัฒนาที่พึงประสงคหรือเปาหมายการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบล ตามความตองการของประชาชน
(2) เพื่อกําหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาและแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนและเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนา
(3) เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล
ไดอยางทั่วถึง เปนธรรม และเปนไปตามลําดับความจําเปนเรงดวน
(4) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติการพัฒนากับหนวยงานอื่นๆในพื้นที่
(5) เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามป และแผนการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบล
1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
งานโยบายและแผน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงวัตถุประสงค ความสําคัญ แนวทาง และขั้นตอนในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทราบ และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
จัดประชุ มประชาคมท องถิ่ น ส วนราชการและรัฐวิ สาหกิจที่ เกี่ย วของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่ น
รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นที่เกี่ยวของ ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ ขอมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลจากแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบ
1.1 การรวบรวมขอมูล
...
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1.1 การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ
(1) การเก็บรวบรวมขอมูล ในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองไผ ไดมีการรวบรวมและจัดทําฐานขอมูล ไดแกขอมูลเบื้องตนในดานการเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยขอมูลไดแสดงแนวโนมที่เปลี่ยนแปลงไป แสดงคาเฉลี่ยรอยละ และการวิเคราะห
ขอมูล ตลอดจนการใหความเห็น ซึ่งขอมูลที่จัดทําไดแกขอมูลประชากร อาชีพและรายได สุขภาพ การศึกษา
ทรัพยากร การคมนาคมขนสง การพาณิชย การลงทุน อุตสาหกรรม และขอมูลงบประมาณ เปนตน
(2) การรวบรวมปญหาสําคัญ องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผนําขอมูลที่ไดจากการ
ทําประชาคมและขอมูลทุติยภูมิที่ผานการวิเคราะหและจัดเก็บอยางเปนระบบขององคกรเจาของขอมูล เพื่อ
นํามาวิเคราะหและเลือกปญหาที่เหมาะสมเพื่อนํามากําหนดยุทธศาสตรในการตอบสนองปญหา ความตองการ
ของสาธารณชนนอกจากนี้ ยั ง ได นํ า ข อ มู ล จากแผนพั ฒ นาของท อ งถิ่ น อื่ น และแผนแม บ ทชุ ม ชนมา
ประกอบการพิจาณาดวยแลว

1.2 การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของทองถิ่นในปจจุบัน
เป นการประเมิ นโดยวิ เ คราะห ถึงโอกาส และภาวะคุ กคามหรื อข อจํากั ด อั นเป น
สภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ ของทองถิ่น รวมทั้งการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของ
ทองถิ่น อันเปนสภาวะแวดลอมภายในองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ ซึ่งทั้งหมดเปนการประเมินสถานภาพ
ของทองถิ่นในปจจุบันสําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานในอนาคต 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) เปนถอยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณในอุดมคติ เปนจุดหมายที่
ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต ตองการใหองคกรพัฒนาหรือเปนไปในทิศทางใด โดยการประเมินสภาพที่เปนอยู
ในปจจุบัน ผลการพัฒนาที่ผานมาในอดีต และความตองการของทุกฝายในทองถิ่นใหบรรลุถึงความตองการใน
อนาคต
ภารกิจหลัก เปนถอยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบขายในการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดและ
ภาพลั ก ษณ ที่ ต อ งการนํ า เสนอ ปณิ ธ านหรื อ ปรั ช ญาในการดํ า เนิ น งานขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
นครศรีธรรมราช เปนขอบเขตของบทบาทหนาที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุงเนนเปนพิเศษที่จะตอง
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว

ตําบล

การกําหนดภารกิจมีแนวทางการดําเนินการแยกเปน 2 ระดับ คือ
1) ภารกิจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่กําหนดอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน

2) พันธกิจหลักที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ มุงมั่นที่จะดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
ถึงวิสัยทัศนที่กําหนดไว การกําหนดพันธกิจหลักมีลักษณะที่สอดคลองกับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบและไม
ขัดแยง ตอบทบาทและความรับผิดชอบในอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย

...
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1.4 การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จุดมุงหมายเพื่อการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของ
กิจกรรม ที่ควรคาแกการดําเนินงานทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมขององคการบริหาร
สวนตําบล ที่กอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจหลัก และมีความเปนไปได
ในทางปฏิบัติ
1.5 การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
เปนการกําหนดปริมาณหรือจํานวนสิ่งที่ตองการใหบรรลุผลสําเร็จที่ตองการในแตละ
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาหรือแนวทางการพัฒนา ภายในเวลาที่กําหนด โดยสามารถกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ในเชิงยุทธศาสตรไวดวยเพื่อใชในกระบวนการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนา
1.6 การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Performance Indicator) เปนการ
วัดความกาวหนาของการบรรลุปจจัยหลักแหงความสําเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ขององคกร โดยเทียบผลการ
ปฏิบัติงานกับเปาหมายที่กําหนดไว
1.7 การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางพัฒนา
เมื่อไดดําเนินการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจหลัก วัตถุประสงค และยุทธศาสตรการ
พัฒนาโดยอาศัยพื้นฐานการวิเคราะห SWOT แลวจึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองไผ ซึ่งยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น คือแนวคิดหรือวิธี การที่แยบคายอันบงบอกถึงลักษณะการ
เคลื่อนตัวขององคกรวาจะกาวไปสูเปาหมายที่ตองการในอนาคตอยางไร ยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนกรอบ
ชี้นําหรือหัวกระบวนของชุดแผนงาน ซึ่งกําหนดวิธีการ หรือขั้นตอนที่ปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล รวบรวมแนวทางและ
ขอมูลนํามาจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนด โดยมีเคา
โครงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
บทที่ 3 แผนยุทธศาสตร
บทที่ 4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
บทที่ 5 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล เสนอร า งแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อพิจารณา และปรับปรุงแกไขให
สมบูรณ หากมีขอบกพรอง กอนนําเสนอผูบริหารทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 4 การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เมื่อคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเสนอ
เสร็จเรียบรอยแลว เสนอตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณาให ความเห็นชอบ และสงคืนให ผูบริห ารทองถิ่นพิ จารณาอนุมัติ และประกาศใช และแจงใหสภา

องคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนทราบตอไป
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แผนผังขัน้ ตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

ประชุมประชาคม สวนราชการตางๆเพื่อรับทราบขอมูล ปญหา
ความตองการนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น

รวบรวมแนวทาง วิเคราะหขอมูล เพื่อ
จัดทํารางแผนฯ

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

เสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณา
รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

เสนอรางแผนยุทธศาสตรฯ ตอผูบริหาร
ทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่น

เสนอรางแผนยุทธศาสตรฯ ตอสภา
ทองถิ่น

สภาทองถิ่น

พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา

ผูบริหารทองถิ่น

พิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

1.4 ประโยชนของการ...
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1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปน เครื่องมือที่กําหนดแนวทางหรื อวิธีการดําเนินงานเพื่อชวยให
องคการบริหารสวนตําบลสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตามที่ไดวางแผนไวใหสามารถบรรลุ
ตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งดานงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ครอบคลุมทั้งตําบล และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน


บทที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
2.1ขอมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน และทรัพยากรธรรมชาติ
2.1.1 ที่ตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผไดรับการยกฐานะจากสภาตําบลเมืองไผ เปนองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ลงนามโดยนายบรรหาร
ศิลปะอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย นับแตไดรับการจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบล ไดปฏิบัติภารกิจตาม
อํานาจหนาที่เปนอยางดีมาตลอด แมในขณะนั้นจะยังไมมีสํานักงานถาวรในการปฏิบัติงานก็ตาม โดยเบื้องตนไดใชศูนย
พัฒนาอาชีพประจําหมูบาน หมูที่ 18 บานขามใหญ เปนที่ทําการชั่วคราว ตอมาในปงบประมาณ2539 สภาองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองไผไดประชุมสภาพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการกอสรางที่ทําการถาวรณ ที่สาธารณะราชพัสดุ หมู
ที่ 4 บานหนองไผ ไดดําเนินการจนกอสรางจนแลวเสร็จในวันที่ 28 กันยายน 2541 และไดเปดใชบริการตั้งแตนั้น เปนตน
มาจนถึงปจจุบัน
ตําบลเมืองไผเปนหนึ่งในสิบตําบลของอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย ไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวน
ตําบล เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2539 หางจากที่วาการอําเภอหนองกี่ไปทางทิศเหนือประมาณ18 กิโลเมตร มีเนื้อ
ที่ทั้งหมดประมาณ 52.30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,678.50 ไร มีลักษณะเปนที่ราบสูง โดยเฉพาะทางทิศเหนือ
และทิศตะวันตกจะลาดต่ําไปทางทิศตะวันออก ซึ่งมีลําหวยลึก ไหลลงสูลํามาศเขาเขตอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย สวนทาง
ทิศตะวันตกนั้น จะเปนที่สูงไมมีแหลงน้ําไหลผานตองอาศัยน้ําฝนอยางเดียว สําหรับทิศใตของตําบลเปนที่ราบ มีอางเก็บ
น้ําขนาดเล็กสามารถเก็บน้ําไวใชตลอดปภายในตําบลเมืองไผ
2.1.2 อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดตอกับเขตตําบลหนองชัยศรี ตําบลสระแกว และ ต.เมืองฝาย อ.หนองหงส จ.บุรีรัมย
ทิศใต ติดตอกับเขตตําบลทาโพธิ์ชัย และตําบลเยยปราสาท อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย
ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตตําบลละลวด อําเภอชํานิ และตําบลกานเหลือง อําเภอนางรองจังหวัด
บุรีรัมย
ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตตําบลเยยปราสาทและตําบลโคกสูง อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย
2.1.3 เขตการปกครอง…
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2.1.3 เขตการปกครอง
ตําบลเมืองไผ มีเขตการปกครองทั้งหมด 18 หมูบาน ดังนี้
หมูที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อหมูบาน
บานหนองปรือ
บานสระขาม
บานโนนสําราญ
บานหนองไผ
บานสระขามใหญ
บานนาจาน
บานหนองมวง
บานหวยลึก
บานหนองเตา
บานโคกกระชาย
บานเมืองไผ
บานนอยพัฒนา
บานโนนรัง
บานหนองไผลอม
บานหนองพันชุลี
บานนอยหนองแก
บานโนนจันทา
บานขามใหญ

ผูนําหมูบาน
นายจํารัส เตสะ (ผูใหญบาน)
นายวัชรินทร พิมมะลี (ผูใหญบาน)
นายบุญมี ศรีบัว (ผูใหญบาน)
นายวสันต ไกรสุข (ผูใหญบาน)
นายพาน มียอด (กํานัน)
นายสุนทร สุขทวี (ผูใหญบาน)
นายสําราญ นามนุ (ผูใหญบาน)
นายเด็ดดวง พวงกระโทก (ผูใหญบาน)
นายสมจิต เงางาม (ผูใหญบาน)
นายสุวัชระ ศรีขาว (ผูใหญบาน)
นายธนัชพงศ ธนกฤตยธีรกุล (ผูใหญบาน)
นายวิชัย สุรีรัมย (ผูใหญบาน)
นายคะนึง กุยราพเนาว (ผูใหญบาน)
นายทองมา ธรรมดา (ผูใหญบาน)
นายคุมภัย ฉิมจารย (ผูใหญบาน)
นายสมบูรณ ขําอเนก (ผูใหญบาน)
นายประสิทธิ์ ขอวาดกลาง(ผูใหญบาน)
นางวันเพ็ญ ผลเจริญ (ผูใหญบาน)

* หมายเหตุ : ขอมูลจากงานทะเบียนราษฎร ที่ทําการปกครองอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย ณ เดือน
เมษายน 2558
2.1.4 ประชากร...
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2.1.4 ประชากร
ตําบลเมืองไผมี *ประชากรทั้งสิ้นประมาณ 9,588 คน แยกเปนประชากรชาย 4,926 คน
ประชากรหญิง 4,662 คน มีความหนาแนนเฉลี่ยประมาณ 184 คน/ตารางกิโลเมตร และจํานวนบาน
ทั้งหมด 2,220 หลัง แยกแตละหมูบานดังนี้
จํานวนประชากร
จํานวนบาน
หมูที่
ชื่อหมูบาน
(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 ที่ทําการปกครองอําเภอหนองกี่ 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
- ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน/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 หนองและอื่น ๆ
19
แหง
(2) แหลงน้ําที่สรางขึ้น
- ฝาย
6
แหง
- ประปาหมูบาน
4
แหง
- บอโยก
46
แหง
(3) ปาไม
ในตําบลเมืองไผ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญคือ ทรัพยากรปาไม ซึ่งมีอยูในเขตปา
สงวนแหงชาติเมืองไผ มีไมที่มีคาทางเศรษฐกิจไดแก ไมเต็ง ไมรัง ไมมะคา ไมประดู เปนตน โดยในปจจุบัน
สภาพปาเปนปาโปรงเกือบทั้งหมด เนื่องจากมีการบุกรุกทําลายพื้นที่ปาเพื่อแปลงสภาพเปนที่ทํากิน
2.2 ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพ…

๑๑

๒.๒ ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล
๒.๒.๑ โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล
(๑) โครงสรางคณะผูบริหารและขอมูลสมาชิก อบต.
โครงสรางคณะผูบริหาร
นายก อบต.
รองนายก อบต.

รองนายก อบต.

เลขานุการนายก อบต.

ขอมูลสมาชิก อบต.
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา
จํานวนสมาชิก
ประถมศึกษา ตอนตน
ตอนปลาย
หรือเทียบเทา
ชาย ๓๑ คน
หญิง ๕ คน
รวม ๓๖ คน

๒๐
๔
๒๔

๔
๔

๖
๑
๗

๑
๑

ปริญญาตรี
-

สูงกวา
ปริญญา
ตรี
-

(๒) โครงสรางการแบงสวนราชการ…

(๒) โครงสรางการแบงสวนราชการและขอมูลพนักงานสวนตําบล

๑๒

โครงสรางการแบงสวนราชการ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล )
หนวยงานตรวจสอบภายใน
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล)

สํานักงานปลัด

กองคลัง

กองชาง

สวนการศึกษาฯ

หัวหนาสํานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)

ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)

ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง)

หัวหนาสวนการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา)

-งานบริหารทั่วไป
-งานนโยบายและแผน
-งานกฎหมายและคดี
-งานปองกันฯ

-งานการเงิน
-งานบัญชี
-งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได
-งานทะเบียนทรัพยสิน
และพัสดุ

-งานการเงิน
-งานบัญชี
-งานพัฒนาและ
จัดเก็บ
รายได
-งานทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ

-งานบริ หารการศึกษา
-งานส่งเสริ มการศึกษา
ศาสนาและวั ฒนธรรม
-งานกิจการโรงเรี ยน

สวนสวัสดิการสังคม

หัวหน้ าส่วนสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข)

-งานอนามัยและสิ่งแวดลอม
-งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
-งานรักษาความสะอาด

สวนสงเสริมการเกษตร

หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)

หัวหนาสวนสงเสริมการเกษตร
(นักบริหารงานการเกษตร)

-งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน
-งานสังคมสงเคราะห
-งานสงเสริมอาชีพละพัฒนา
สตรี

-งานสงเสริมการเกษตร
-งานสงเสริมปศุสัตว
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อัตรากําลังของเจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
สํานัก/ฝาย

สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองชาง
สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สวนสวัสดิการสังคม
สวนสงเสริมการเกษตร
สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
รวม

พนักงานสวนตําบล
9
3
4
5
3
2
26

พนักงานจาง
2
3
2
7
14

รวม
11
6
6
12
3
2
40

2.2.2 สถานะทางการคลังขององคการบริหารสวนตําบล
(1) ดานรายรับ องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ มีรายไดที่จัดเก็บเอง รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บ
แลวจัดสรรใหองคการบริหารสวนตําบล และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตารางสถิติแสดงรายรับจริงขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557
หนวย : บาท
ป 2557
หมวด / ประเภท
ป 2555
ป 2556
หมวดภาษีอากร
220,180.43
231,711.98
225,401.00
หมวดธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
178,715.91
50,926.91
214,186.80
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
92,934.60
232,563.30
325,526.99
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
44,845.00
11,395.00
15,180.00
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
217,500.00
100,946.00
283,559.98
หมวดภาษีจัดสรร
14,680,250.79 20,429,038.61 17,568,309.43
หมวดเงินอุดหนุน
13,202,659.00 13,481,859.00 15,880,007.00
เงินสะสม
รวม
28,637,085.73 34,538,440.80 34,512,171.20
ขอมูล : กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ ณ วันที่ 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 วันที่ 30 กันยายน
2.2.3 เครื่องมือและอุปกรณตางๆ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ มีเครื่องมือและอุปกรณสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายการ
เตนท
โตะ
เกาอี้
ตู
เครื่องคํานวณเลข
พัดลม
กลองถายรูป
เทปวัดระยะ
เครื่องถายเอกสาร
เครื่องปริ้นเตอร
เครื่องพนหมอกควัน
เครื่องทําน้ําเย็น
ตูเย็น
โทรทัศน-สี

จํานวน
4 หลัง
113 ตัว
292 ตัว
117 หลัง
1 เครื่อง
36 ตัว
8 ตัว
1 ชุด
2 เครื่อง
4 เครื่อง
2 เครื่อง
7 เครื่อง
2 หลัง
6 เครื่อง

15
ลําดับ
ที่
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

รายการ
ตูนิรภัย
ชุดรับแขก
เครื่องปรับอากาศ
อุปกรณประจําสนามเด็กเลน
เครื่องขยายเสียง
เครื่องสูบน้ํา
รถบรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค
รถยนต
เครื่องสํารองไฟ
ชั้นวางทีวี
เครื่องโทรสาร
เครื่องจับพิกัด GPS
จอภาพ
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร

จํานวน
1 หลัง
2 ชุด
12 เครื่อง
33 ตัว
176 เครื่อง
2 เครื่อง
1 คัน
1 คัน
7 เครื่อง
3 หลัง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 อัน
1 เครื่อง
43 เครื่อง

2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ มีจุดเดนและจุดแข็ง ดังนี้
2.3.1 มีพื้นที่ในการบริหารจัดการขนาดใหญ
2.3.2 มีการเกษตรที่เปนฐานหลักที่สามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได เปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญ
2.3.3 มีภูมิประเทศและอากาศรวมทั้งสภาวะแวดลอมที่เหมาะแกการทําการเกษตร
2.3.4 มีโครงการคมนาคมขนสง สามารถติดตอไดตลอดพื้นที่ทั้งจังหวัด มีถนนสายหลักตัดผาน
2.3.5 มีอัตลักษณเฉพาะถิ่นดานภาษาและวัฒนธรรมของชาวสวย(กูย)
ฉะนั้ น ด ว ยสภาพพื้ น ที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเมื อ งไผ ที่ มี ข นาดใหญ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ทั้ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและปจจัยที่เอื้อตางๆ จึงเหมาะแกการทําการเกษตร จึงกําหนดจุดยีนทางยุทธศาสตร
(Positioning) ของตําบลเมืองไผ
“พัฒนาดานโครงพื้นฐานใหครอบคลุมทุกพื้นที่ ควบคูกับการสงเสริมการผลิตพืชผลทางการเกษตรปลอดภัย
เพื่อเปนสินคาเศรษฐกิจภายในจังหวัด และนําสงสูตางจังหวัดทั่วประเทศ”


บทที่ 3
แผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ พ.ศ. 2559 - 2563
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
3.1.1 นโยบายรัฐบาล
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ (สนช.) ในวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 จํานวน 11 ดาน คือ
(1) การปกปองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
(2) การรักษาความมั่นคงของประเทศ
(3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
(4) การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
(5) การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
(6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
(7) การสงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
(8) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม
(9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน
(10) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
(11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
3.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เปนแผนยุทธศาสตรที่ชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุงสู
วิสัยทัศนระยะยาว ที่ทุกภาคสวนในสังคมไทยไดเห็นพองรวมกันกําหนดเปนวิสัยทัศนป พ.ศ. 2570 ซึ่งกําหนดไว
วา “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย
และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยูใน
สภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูล และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงดาน
อาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาค
และโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”
 วิสัยทัศน
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง”
 พันธกิจ
1. สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับการคุมครองทาง
สังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ทุก
ภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
โปรงใส เปนธรรม

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอยางเหมาะสมใน
แตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาฐานการผลิต…
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3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิ
ปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4. สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน
รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข
2. เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมทั้งทางกาย ใจ สติปญญา อารมณคุณธรรม จริยธรรม
และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
3. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือขาย
การผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทาง
อาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นาไปสูการเปนสังคมคารบอนต่ํา
4. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
และเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
 เปาหมายหลัก
1. ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง สัดสวน
ผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมตํากวา 5.0 คะแนน
2. คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมี
ความเขมแข็งมากขึ้น
3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ใหความสําคัญกับการเพิ่มผลิต
ภาพรวมไมต่ํากวารอยละ 3.0 ตอป เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ใหมีไมต่ํากวารอยละ 40.0
4. คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปาไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
3.1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
(1) การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการเสริมสราง
ขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง
(2) การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก
และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
(3) การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและมีสวนรวมใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี
(4) การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึงผลประโยชนของ
สังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่
รัดกุม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน

(1) การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม
(2) การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง

(5) การเสริมสราง…
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ภาคเกษตร

สังคม

(3) การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม
(4) การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
(5) การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม
3. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
(1) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน
(2) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
(3) การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต
(4) การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร
(5) การสรางความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
(6) การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเขมแข็ง
(7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
(1) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
(2) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
(3) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปนธรรม
(4) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ
5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ

(1) การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความรวมมือในอนุ
ภูมิภาตางๆ
(2) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค
(3) การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
(4) การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาทที่สรางสรรค เปน
ทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก
(5) การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การเคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ
(6) การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปองกันภัยจากการกอ
การรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย
(7) การเสริมสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเปดรับความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศที่ไม
แสวงหากําไร
(8) การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีที่มีผลบังคับใชแลว
(9) การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเปนฐาน
ความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค

ชุมชนทองถิ่น

(10) การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับ

6. ยุทธศาสตร…
19

6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
(1) การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(2) การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพรอมไปสูการเปน
เศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(3) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน
(4) การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(5) การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
(6) การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
(7) การควบคุมและลดมลพิษ
(8) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ
โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ
3.1.4 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร)
 ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategics Position)
(1) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย
(2) เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดับประเทศ
(3) เปนแหลงผลิตพลังงานทดแทนที่สําคัญ
(4) เปนแหลงอารยธรรมขอมและทองเที่ยวเชิงนิเวศน
(5) เปนประตูอีสาณพัฒนาระบบ Logistic และการกระจายสินคาในภูมภาค
 วิสัยทัศน (Vision)
“ศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ ทองเที่ยวอารยธรรมขอม การคาชายแดนและ
โลจีสติกส”
 พันธกิจ (Mission)
(๑) สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิเพื่อการสงออก
(๒) สงเสริมละพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน
(๓) สงเสริมการเลี้ยงโคนมและกระบือและแปรรูปเชิงคุณภาพ
(๔) สงเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑไหม
(๕) สงเสริมระบบโลจีสติกสและการกระจายสินคาในภูมิภาค
 เปาหมายรวม (Goal)
(๑) มูลคาผลิตภัณฑขาวหอมมะลิของกลุมจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น
(๒) ผลิตภาพและคุณภาพผลิตภัณฑมันสําปะหลังเพิ่มสูงขึ้น
(๓) ผลิตภัณฑโคเนื้อและกระบือ คุณภาพไดรับการยอมรับจากตลาด

(๔) ศูนยกลางการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑไหมระดับอาเซียน
(๕) แหลงทองเที่ยวอารยธรรมขอมไดรับความสนใจจากตลาดการทองเที่ยว
(๖) มีระบบ logistic ที่ไดมาตรฐานสามารถรองรับการขนสงและการกระจายสินคาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร…
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 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic lssues)
(๑) เพิ่มขีดความสามารถในการแชงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเขาสูครัวโลก
(๒) ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร ดานการทองเที่ยว ผลิตภัณฑ และการคาชายแดน
(๓) พัฒนาระบบโลจีสติกสสูภูมิภาคและอาเซียน
 กลยุทธ (Strategy)
(๑) การพัฒนาสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย
๑) สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิใหไดมาตรฐาน
๒) เพิ่มศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังเพื่อผลิตอาหารและพลังงานทดแทน
๓) สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปและการตลาดโคเนื้อและกระบือ
คุณภาพสูง
(๒) การพัฒนาผลิตภัณฑไหมที่มีคุณภาพ
๑) เสริมสรางองคความรูผลิตภัณฑไหมสูการแขงขัน
๒) ยกระดับกระบวนการผลิตและการแปรรูปไหมใหไดมาตรฐาน
๓) เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการตลาด
(๓) การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว ไดแก การทองเที่ยวอารยธรรมขอม และการทองเที่ยวใน
รูปแบบอื่นทุกรูปแบบ
๑) การพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืนและยกระดับใหไดมาตรฐาน
๒) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยว
๓) พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
๔) สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ
๕) การพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว
(๔) การพัฒนาการคาชายแดน
๑) การพัฒนาการคาชายแดน ดานโครงสางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
๒) การพัฒนาการคาชายแดน ดานสินคาและบริการ
๓) การพัฒนาการคาชายแดน ดานบุคลากร
๔) การพัฒนาการคาชายแดน ดานระเบียบและกฎหมาย
(๕) การพัฒนาระบบโลจีสติกสและการกระจายสินคาในภูมิภาค
๑) พัฒนาและเชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงในกลุมจังหวัดและ
ไปสูภูมิภาคอินโดจีน
๒) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและกฎระเบียบที่สนับสนุนระบบจีสติกสการคาและ
การลงทุน
๓) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูประกอบการ SMEs ดานโลจีสติกส การคาและการ
ลงทุนเพิ่มขีดความสามรถในการแขงขัน

๔) พัฒนาฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศดานโลจีสติกส การคาและการลงทุนที่มี
ประสิทธิภาพ
3.1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย
 วิสัยทัศน (Vision)
“ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเปนสุข”
พันธกิจ…
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 พันธกิจ (Mission)
“สรางรายไดใหแกราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางดานการเกษตรปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมตอเนื่อง การยกระดับสินคาชุมชนเพื่อเพิ่มมูลคาการจําหนาย การสงเสริมทางดาน การทองเที่ยว การ
ชวยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข การเขาถึง
ขอมูลขาวสาร การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม การรักษาความสงบเรียบรอย และสงเสริมการมี
สวนรวมทุกภาคสวน ในการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษยในทุกดาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ราษฎรใหดีขึ้น”
 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic lssues)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานเศรษฐกิจ
“เปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม และผูนําดานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย"
เปาประสงค ( Goals )
1. ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม
2. ผูนําดานสินคาเกษตรปลอดภัย
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยวของจังหวัด
2. จํานวนแหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนา
3. จํานวนบุคลากรดานการทองเที่ยวไดรับการพัฒนา (คน)
4. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของเครือขายการทองเที่ยว
5. จํานวน อปท. ที่รวมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว
6. จํานวนประชาชนที่มารับบริการขอมูลดานการทองเที่ยว (คน)
7. รอยละที่ลดลงตนทุนการผลิตตอหนวยพื้นที่ (ไร)
8. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑผาไหม (ลาน)
9. จํานวนวิสาหกิจชุมชนที่ผานการประเมินตามเกณฑที่กําหนด (แหง)
10. จํานวนกลุมผูผลิตปุยอินทรียไวใชเอง/จําหนาย
11.จํานวนเกษตรกรไดรับการถายทอดองคความรูเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูระบบการ
จัดการคุณภาพสินคา (ราย)
12. รอยละเกษตรกรที่ผานมาตรฐานเกษตรอินทรียในระดับสากล
13.รอยละของผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นของจังหวัดบุรีรัมยไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน (มผช.)
14. จํานวนแหลงน้ํา/พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น (แหง)
15. จํานวนที่เพิ่มขึ้นจากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
16. เพิ่มพื้นที่ปลูกยางพารา (ไร)
17. จํานวนแรงงานไดรับการพัฒนาฝมือใหตรงกับความตองการของสถานประกอบการ

18. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของฟารมปศุสัตวที่มีคุณภาพ
19. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของบอแกสชีวภาพภายในเกษตรกรรายยอย
20. รอยละที่เพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
กลยุทธ…
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กลยุทธ
1.พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน
2.พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว
3.พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
4.พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว
5.สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยว
6.พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเที่ยว
7. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร
8. สงเสริมดานการตลาดสินคาเกษตร
9. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน
10. เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
11. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
12.พัฒนาองคกรเกษตรใหมีความเขมแข็ง
13.พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
14. สงเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
15. การบริหารจัดการทางการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
"คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตที่ดี รมเย็น เปนสุข ในป 2560 "
เปาประสงค ( Goals )
1.คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ชุมชนเขมแข็งตามวิถีพอเพียง
3. สังคมรมเย็น ภายใตการบริหารจัดการที่มี ธรรมาภิบาล (PMQA) รักษาอัตลักษณ
(วัฒนธรรม)
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1.ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาเพื่อลดจํานวนครัวเรือนยากจนที่มีรายไดเฉลี่ย
ต่ํากวาเกณฑ จปฐ.
2. รอยละของครัวเรือนที่ไดรับการสํารวจและผานเกณฑเปนครัวเรือนอบอุน
3. จํานวนประชาชนที่ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนตลอดจนการพัฒนาดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเขาถึงขอมูลขาวสาร
4.รอยละของราษฎรไดรับการฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูโรงงานอุตสาหกรรม
และสามารถทําใหเกิดการจางงาน
5. มีการเชื่อมโยงเครือขายคมนาคมขนสงระหวางชุมชนใหมีความปลอดภัยมากขึ้น
(สาย)

6. ระดับความสําเร็จในการแกไขปญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
7. รอยละของสถานศึกษาที่ผานเกณฑ QA
8. รอยละของการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
9. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
11. รอยละของความพึงพอใจ…
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11. รอยละของความพึงพอใจของผูมารับบริการ
12. ระดับความสําเร็จของการเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ
13. ระดับความสําเร็จของการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
14. ผูวางงาน ผูถูกเลิกจาง นักเรียน นักศึกษาไดรับการฝกอบรมดานอาชีพเพื่อเตรียม
ความพรอมเขาสูสถานประกอบการและมีอาชีพสรางรายได (ราย)
15. สงเสริมและสรางแนวทางพัฒนาอาชีพใหเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่เพื่อเพิ่ม
รายได ลดรายจาย
16. รอยละของอําเภอปองกันควบคุมโรคเขมแข็งอยางยั่งยืน
17. รอยละของอําเภอสุขภาพดีวิถีไทย
18. รอยละของประชาชนที่มีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑมาตรฐาน
19. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหาเอดส
20. รอยละชุมชนที่พัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
21. รอยละของประชาชนที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการ
22. รอยละของการสงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหนวยงานตางๆ
23. ระดับความสําเร็จในการสรางความเขมแข็งดานวัฒนธรรมแกชุมชน
24. ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนนักศึกษา
25. มีการสงเสริมงานวิจัยดานสังคมคนบุรีรัมย
กลยุทธ
1.พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมยใหมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น
2 สงเสริมและพัฒนาครอบครัวใหมีความอบอุน
3.สรางและพัฒนาเครือขายชุมชนใหเกิดความเขมแข็งตามวิถีพอเพียง
4. พัฒนาสังคมโดยใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหเกิดความสงบสุขและรมเย็น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
" อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวม สูสมดุลสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน "
เปาประสงค ( Goals )
1.ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
2.ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.เปนจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศโดดเดนของประเทศ
4. เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกพื้นที่
5.การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

1.รอยละของเครือขายอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ
3.ระดับความสําเร็จของการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง
4.ระดับความสําเร็จของการสรางความสมดุลทางธรรมชาติที่ยั่งยืน
5.ระดับความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมาย ขอบัญญัติตางๆ
6.ระดับความสําเร็จ…
24

6.ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ
7.รอยละของการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
8.ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
9.รอยละของการมีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
10.ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและสงเสริมใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
11.ระดับความสําเร็จในการอนุรักษและเสริมสรางความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
ชุมน้ําและในผืนปา
12.ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
13.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดการ
14. จํานวนแหลงน้ําไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
15. จํานวนแหลงน้ําเพิ่มขึ้น
กลยุทธ
1. การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
2. สงเสริมการมีสวนรวมและจิตสํานึกที่ดี
3. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
4. สงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
" ประชาสังคมมีความมัน่ คง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน "
เปาประสงค ( Goals )
1. สังคมปลอดยาเสพติด
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. การจัดการแผนความมั่นคง ภายใตความเขมแข็งผสมกลมกลืนและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
4. การสรางความสมานฉันทและความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด
5. การบูรณาการจัดระเบียบสังคม
6. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน
7. การปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
8. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ภายใต การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1.ระดับความสําเร็จในการสรางความเขมแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด
2. รอยละของหมูบานชายแดนเขมแข็ง

3. รอยละของการฟนฟูผูติดยาเสพติดที่เขารับการบําบัดเพื่อคืนคนดีสูสังคม
4. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาจุดตรวจจุดสกัดกั้นยาเสพติด
5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายขาวภาคประชาชน
6. รอยละของเครือขายขาวภาคประชาชนที่เพิ่มขึ้น
7. ระดับความสําเร็จ...
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7. ระดับความสําเร็จในการปองกันและปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติดที่ยั่งยืน
8. รอยละของความสําเร็จในกิจกรรมสรางสรรคที่ปองกันปราบปรามและแกไขปญหายา
เสพติด
9. รอยละความสําเร็จของการพัฒนาสื่อและการประชาสัมพันธในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
10. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานกองทุนแมของแผนดิน
11.รอยละความสําเร็จในการปองกันและปราบปรามปญหาอาชญากรรม
12. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
13. รอยละที่เพิ่มขึ้นของชุดรักษาความปลอดภัยของหมูบาน
14. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรรักษาความสงบเรียบรอย
15. รอยละของเครือขายอํานวยความเปนธรรมที่เพิ่มขึ้น
16. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งและพัฒนาเครือขายภาคประชาชนเพื่อความมั่นคง
17. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งศูนยเครือขายยุติธรรมชุมชน
18. รอยละที่เพิ่มขึ้นของศูนยเครือขายยุติธรรมชุมชน
19. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายคุมประพฤติ
20. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาความสัมพันธอันดีระดับทองถิ่นกับประเทศเพื่อน
บาน
21. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน
22. ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนสงเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ
23. ระดับความสําเร็จรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
24. รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบสมานฉันทหมูบาน
25. ระดับความสําเร็จในการสงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและความสามัคคีของ
ประชาชนภายในจังหวัด
26. ระดับความสําเร็จในการสรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
27. ระดับความสําเร็จในการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
28. ระดับความสําเร็จในการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
29. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
30. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายเพื่อปองกันและบรรเทสาธารณะภัย
31. ระดับความสําเร็จในการลดอุบัติเหตุบนทองถนน
32. ระดับความสําเร็จในการปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
33. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อเฝาระวังภัยสุขภาพ
34. ระดับความสําเร็จในการรวมมือทางการแพทยระหวางประเทศ
35. ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธความรูแกประชาชน
36. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใตการบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ

1. สรางความเขมแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด
2.จัดใหมีการปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน
3. พัฒนาการประชาสัมพันธใหสังคมปลอดยาเสพติด

4. การปองกัน…

4. การปองกันและปราบปราบอาชญากรรม
5. พัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
6. พัฒนาระบบเครือขายภาคประชาชน
7. พัฒนาความสัมพันธอันดีระดับทองถิ่นกับประเทศเพื่อนบาน
8. พัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน
9. สนับสนุนสงเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ
10. รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
11. สงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด
12. สรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
13. การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
14. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการลดอุบัติเหตุทางถนน
15. ปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
16. การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการ
"การบริหารจัดการมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล"
เปาประสงค ( Goals )
1. คุณภาพของระบบวางแผน
2. คุณภาพระบบขอมูลและสารสนเทศ
3. คุณภาพการประสานงานและการมีสวนรวม ตลอดจนการประชาสัมพันธประเด็น
ยุทธศาสตรของจังหวัดผานสื่อตางๆ
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. มีแผนระยะยาว 15 ป
2. มีการจัดกิจกรรมสัมนาผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาจังหวัด เพื่อทบทวนแผน
ยุทธศาสตรและงบประมาณทุกป
3. มีแผนที่สําคัญจําเปน ไดแกแผนหลัก แผนทรัพยากรมนุษย แผนยุทธศาสตรดาน
การเงิน/การพึ่งพาตนเองดานรายได และแผนพันธกิจ (แผน)
4. มีการประเมินครึ่งแผนและเมื่อสิ้นสุดแผน11
5. มีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลของศูนยปฏิบัติการจังหวัดเพื่อประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด (ครั้ง)
6. ประชาสัมพันธเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
จังหวัด (ครั้ง)
กลยุทธ
1.พัฒนาระบบแผนที่เชื่อมโยงจากแผนรายปเปนแผนระยะยาว 15 ป
2.พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล
3.ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและขอมูลของศูนยปฏิบัติการจังหวัด
3.1.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย
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 วิสัยทัศน (Vision)
"การทองเที่ยวนําหนา เกษตรกรรมยั่งยืน บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี"
พันธกิจ…

ความสุข

 พันธกิจ (Mission)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต มีคุณธรรมและมี
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2. การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว และกีฬาใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล
3. การประสานและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและทั่วถึง
4. การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน
6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โดย
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
7. การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic lssues)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
๓.๑.6 นโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ

ชุมชน

(1) ดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน
1.1 มีบริการโครงสรางพื้นฐานทางสังคมและสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ
1.1.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นตามความตองการของ

1.1.2 สงเสริมใหไดรับการบริการขั้นพื้นฐานอยางเสมอภาคและทั่วถึง
1.1.3 จัดใหมีระบบการคมนาคมที่สะดวกและมาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่
1.1.4 จัดใหมีระบบสาธารณูปโภคอยางทั่วถึงและครอบคลุม
1.1.5 จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภครวมทั้งระบบชลประทาน เพื่อ
การเกษตรอยางทั่วถึงและเพียงพอ
1.2.เปนเมืองเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
1.2.1 สงเสริมใหมีการเกษตรปลอดสารพิษ
1.2.2 สงเสริมการรวมกลุม และเสริมสรางความเขมแข็งของกลุม เพื่ออํานาจการตอรอง
1.2.3 ใหความรูดานเทคโนโลยี และวิชาการที่เหมาะสม แกกลุมเกษตรกรและชุมชน
1.2.4 จัดใหมีตลาดกลางเพื่อการเกษตร
1.2.5 สนับสนุนและหาแนวทางปรับใชภูมิปญญาทองถิ่นมารวมในการผลิตและสราง
มูลคาเพิ่มแกผลผลิตทางการเกษตร
(2) ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

อยางทั่วถึง และมีคุณภาพ

2.1.1 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ 9 ป และการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป
2.1.2 อนุรักษ…

พัฒนาคุณธรรม
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2.1.2 อนุรักษและทํานุบํารุงศาสนสถานและบุคลากรทางศาสนาใหเปนศูนยกลางการ

2.1.3 อนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามใหยั่งยืน
2.1.4 สนับสนุน สงเสริมใหสถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัว
ใหมีสวนรวมในการทํากิจกรรมทางศาสนา
2.1.5 สงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาใหแกเด็กนักเรียนที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย
2.1.6 อนุรักษ ฟนฟู สนับสนุนกีฬาพื้นบาน และสงเสริมการออกกําลังกายและเลน
กีฬาใหสุขภาพแข็งแรง และหางไกลจากยาเสพติด
2.2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ไดรับสิทธิขั้นพื้นฐานจากภาครัฐอยาง
เปนธรรมและทั่วถึง
2.2.1 ใหองคกรชุมชนและประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะความตองการและ
แกไขปญหาของครอบครัวและชุมชนดวยตนเอง
2.2.2 สงเสริมสถาบันครอบครัว ดูแลสุขภาพและการดําเนินชีวิตใหพึ่งตนเองได
2.2.3 สงเสริมการใชมาตรการทางสังคมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2.2.4 สงเสริมใหประชาชนมีความรูและทราบถึงสิทธิ หนาที่ ของตนตามกฎหมาย
รวมทั้งมีมาตรการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
2.2.5 สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา ไดรับการคุมครองดูแลสิทธิประโยชนมีความ
ปลอดภัย มีสวัสดิการที่ดี
2.3 สงเสริม สนับสนุนงานดานสาธารณสุข และสวัสดิการ สังคมสงเคราะห
2.3.1 สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีการตรวจสุขภาพประจําป ไดรับ
บริการจากสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพทุกครัวเรือน
2.3.2 สนับสนุน งานบริการสวัสดิการสังคมสงเคราะหใหกับผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวย
เอดสและผูดอยโอกาส ใหใชชีวิตรวมกับสังคมไดอยางปกติสุข
(3) ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
3.1 การอนุรักษปาไม
3.1.1 ปองกันและรักษาปาธรรมชาติที่เหลืออยูไมใหถูกทําลาย
3.1.2 ฟนฟูสภาพปาที่เสื่อมโทรม
3.1.3 สนับสนุนการใชประโยชนจากปาอยางคุมคา ประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด
3.2.การอนุรักษ และพัฒนาแหลงน้ํา
3.2.1 สงเสริมการใชประโยชนจากน้ําอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดและ
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
3.2.2 จัดหาและบํารุงรักษาแหลงน้ําทั้งอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร
3.2.3 การตรวจสอบคุณภาพของแหลงน้ํา เพื่อปองกันปญหาการเกิดน้ําเนาเสีย
(4) ดานการเมืองและบริหาร

ทุกขั้นตอน

4.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
4.2 สงเสริมความรูดานการเมือง การปกครอง แกผูนําทองถิ่น
4.3 ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองคกรใหมีความรูความสามารถ
4.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการบริหารงานในองคกร
4.5 สงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
3.2 ปจจัยและสถานการณ…
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3.2 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
3.2.1 ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น
ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในเขต องคการบริหารสวนตําบล เมืองไผ
จากการไดทําประชาคมหมูบาน และใชขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) และขอมูลการจัดทําแผน ชุมชนของ
ตําบลเมืองไผ สรุปไดดังนี้
ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
ขอบขายและปริมาณของปญหา

พื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย

การคาดการณแนวโนมในอนาคต

1. ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 เสนทางการคมนาคมไมสะดวก
ลักษณะของปญหา
- เนื่องจากถนนภายในหมูบาน
และถนนเชื่อมตอระหวางหมูบานสวน
ใหญเปนถนนลูกรัง ชํารุดทรุดโทรม
เมื่อฝนตกจะทําใหน้ําทวมขัง ถนน
ขรุขระเปนหลุมเปนบอ และเมื่อ
รถบรรทุกหนักวิ่งผานชุมชนจะเกิดฝุน
ละอองคละคลุงไปทั่ว
1.2 ปญหาน้ําสําหรับการอุปโภค
บริโภค
ลักษณะของปญหา
- ไมมีน้ําประปาใชทุกครัวเรือน
ระบบประปาที่มีอยูขณะนี้ยังไม
เพียงพอตอความตองการใชของราษฎร
เนื่องจากขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อ
ดําเนินการสําหรับกิจการประปา
หมูบาน

-พื้นที่ทุกหมูบานในเขต อบต.

- อบต.จัดงบประมาณในการ
กอสรางและปรับปรุงซอมแซม
ถนนในตําบล อยางตอเนื่อง
รวมทั้งกอสรางถนนคอนกรีต/
ลาดยางเพิ่มขึ้น

-หมูที่ 6,8,16

- อบต.จัดสรรงบประมาณในการ
กอสรางและปรับปรุงตลอดจน
ซอมแซมแหลงเก็บน้ําในเขต
อบต.
- ขยายเขตประปา/กอสรางระบบ
ประปาเพิ่มเติม

- มีภาชนะไมเพียงพอสําหรับเก็บ
-ทุกหมูบานในเขตตําบลเมืองไผ
กักน้ําเพื่อการบริโภค
1.3 ปญหาไฟฟาสาธารณะไม
เพียงพอ
ลักษณะของปญหา
- ไฟฟาสาธารณะในหมูบานมี
ปริมาณนอยซึ่งไมเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชน
1.4 ปญหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
ลักษณะของปญหา
- แหลงน้ําสําหรับการเกษตรตื้น
เขิน

-พื้นที่ทุกหมูบานในเขต อบต.

-พื้นที่ทุกหมูบานในเขต อบต.

- อบต.ดําเนินการติดตั้งไฟฟา
สาธารณะเพิ่มขึ้น

-อบต.จัดสรรงบประมาณในการขุด
ลอกแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และ
ประสานของบประมาณหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการขุดลอกแหลงน้ํา
ขนาดใหญที่เกินศักยภาพของ
อบต.
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ขอบขายและปริมาณของปญหา

พื้นที่เปาหมาย/ กลุมเปาหมาย

การคาดการณแนวโนมใน
อนาคต

2. ปญหาดานเศรษฐกิจ
ลักษณะของปญหา
- ขาดการรวมกลุมของเกษตรกรทําให - ประชากรวัยทํางานที่ไมมีงานทํา
ไมมีอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจหรือ และงานที่ทําอยูไมมั่นคง
- เยาวชนบางสวนที่จบการศึกษา
รับบริการ
ภาคบังคับแลวไมไดศึกษาใน
- ประชาชนบางสวนวางงาน และ
ระดับที่สูงขึ้นไป
วางงานแฝง เนื่องจากไมมีการ
- กลุมสตรี/กลุมแมบาน/กลุม
ประกอบอาชีพเสริม
ผูสูงอายุที่ตองการอาชีพเสริม
- ตนทุนการผลิตสูง
- ขาดปจจัยเพื่อการผลิต
๓. ปญหาดานสังคม
ลักษณะของปญหา
- ปญหาอาชญากรรม การทะเลาะ
วิวาท ซึ่งเกิดจากการดื่มสุราและ
ของมึนเมา ทําใหขาดสติ คึก
คะนอง
- ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน การลักขโมย

- จัดฝกอบรมอาชีพใหแก
กลุมเปาหมาย
- สงเสริมใหราษฎรรวมกลุมใน
การประกอบอาชีพ
- ฝกอบรมใหความรูและวิธีการ
ผลิตลดตนทุนในผลิตพืชผล
ทางการเกษตรที่ปลอดภัยและ
ยั่งยืน

- 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

ลักษณะของปญหา
- งบประมาณมีไมเพียงพอ
- ประชาชนขาดการมีสวนรวมดาน
การเมืองและการบริหาร
- บุคลากรยังขาดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

- ประชาชน/ผูบริหาร/สมาชิก
สภาฯ/พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบล

- จัดสรรงบประมาณในการ
จัด สงบุคลากรเขารับการ
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
- จัดโครงการประชุม
ประชาคมเพื่อใหประชาชน
มีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ

ขอบขายและปริมาณของปญหา

พื้นที่เปาหมาย/ กลุมเปาหมาย

การคาดการณแนวโนมใน
อนาคต

๔. ปญหาดานการเมืองการบริหาร

5. ปญหาดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ลักษณะของปญหา
- กระแสโลกแหงสื่อสารไรพรมแดน
นําวัฒนธรรมตะวันตกเขามามี
อิทธิพลตอสังคมและครอบครัว ทํา
ใหละทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิม
- ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนขาดความสนใจการปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนาและมีจริยธรรม
ในการดําเนินชีวิตนอยลง
- เด็กเล็กถูกปลอยใหอยูกับผูสูงอายุ
โดยขาดความเอาใจใสเรื่อง
พัฒนาการและการเรียนรู

- เด็กและเยาวชน
- ประชาชนทั่วไป
- เด็กเล็ก

- อบต.จัดสรรงบประมาณในการ
สงเสริม ฟนฟู ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามของทองถิ่น
- จัดโครงการฝกอบรมปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและ
เยาวชน
- จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
จัดสรรงบประมาณดานอาหาร
เสริม(นม)และอาหารกลางวัน

6. ปญหาดานสาธารณสุข
ลักษณะของปญหา
- ขาดแคลนสถานที่พักผอนหยอนใจ/
ลานกีฬา
- การแพรระบาดของสัตวที่เปนพาหะ
นําโรค เชน ยุงลาย
- ประชาชนขาดเงินคาใชจายในการ
เดินทางและคารักษาโรคตางๆ

7.ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ลักษณะของปญหา
- ปญหาขยะในที่หรือทางสาธารณะ
- การบุกรุกปาและที่สาธารณะ ทําให
ปาไมถูกทําลาย
- ลําคลองตื้นเขิน ขาดการดูแล
บํารุงรักษา

- เด็ก เยาวชน ประชาชนในตําบล

- จัดสรรงบประมาณกอสราง
ลานกีฬาประจําหมูบาน
- อบต.รวมมือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของในการปองกันและ
ระงับการแพรระบาดของ
โรคตางๆ
- จัดสรรงบประมาณสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ประจําตําบล
- จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
อสม.เพื่อการจัดกิจกรรม
ดานสาธารณสุขหมูบาน
- จัดรถใหบริการทางการ
แพทยฉุกเฉิน(รถ EMS)

- 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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อนาคต

3.2.2การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถิ่นในปจจุบัน เปนการประเมินโดย
วิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาดานๆ ของ
ทองถิ่น รวมทั้งการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของทองถิ่น อันเปนสภาวะแวดลอมภายในของทองถิ่น ซึ่งทั้งหมดเปน
การประเมินสถานภาพของทองถิ่นในปจจุบันโดยเปนการตอบคําถามวา “ปจจุบันทองถิ่นมีสถานภาพการพัฒนา
อยูจุดไหน” สําหรับใช เปนประโยชนในการกําหนดการดํ าเนินงานในอนาคตตอไป ทั้งนี้โดยใชเทคนิค SWOT
analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแกจุดแข็ง (Strength – S) จุดออน (Weak – W) และปจจัยภายนอก
ไดแก โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เปนเครื่องมือ
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
(1) ดานโครงสรางพื้นฐาน
จุดแข็ง
- ทําเลที่ตั้งขององคการ
บริหารสวนตําบลเมือง
ไผ ตั้งอยูบริเวณกึ่งกลาง
ของถนนเชื่อมโยงหลาย
พื้นที่ เชน อําเภอหนอง
กี่ อําเภอหนองหงส และ
อําเภอนางรอง
- มีพื้นทีใ่ นการบริหาร
จัดการขนาดใหญ

โอกาส
- พ.ร.บ.การกระจายอํานาจ
แกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพ.ศ.2542 ไดทําให
อบต.มีรายไดเพิ่มขึ้นในการ
นําไปพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานรวมทั้งดานอื่น ๆ

จุดออน
- งบประมาณมีจํานวน
จํากัด ไมสามารถ
ตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนได
อยางทั่วถึง

อุปสรรค
- สภาพภูมิประเทศ
ความเปลี่ยนแปลงจาก
สภาวะโลกรอน การเกิด
ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมาก
ขึ้นสงผลกระทบตอระบบ
โครงสรางพื้นฐาน ทําให
ถนนชํารุดเสื่อมโทรมเร็ว
กวาปกติ

โอกาส
- รัฐบาลมีนโยบายสงเสริม
สนับสนุนการปลูกพืช
ทดแทนพลังงาน เชน ออย
- ภาวะวิกฤตดานอาหาร
โลกทําใหรัฐบาลใหความ
สนใจและสนับสนุน
สงเสริมการปลูกพืชที่เปน
อาหารเพิ่มมากขึ้น

จุดออน
- ขาดการสงเสริมการ
ผลิตสินคาทางการเกษตร
ใหมีคุณภาพ
-ประชาชนใหความสําคัญ
กับสินคาทางการเกษตรที่
มีราคาสูง ทําใหผลผลิต
ออกสูตลาดมากเมื่อถึง
ฤดูกาล ทําใหราคาตกต่ํา
ซึ่งเปนไปตามกลไกตลาด
-แหลงน้ําเพื่อการเกษตร
ไมเพียงพอ
-ขาดการรวมกลุมอยาง
เขมแข็งทําใหขาดอํานาจ
ทางการตอรองกับพอคา
คนกลาง

อุปสรรค
- ตนทุนการผลิตสินคา
ทางการเกษตรสูง
- สภาวะทางธรรมชาติที่
แปรปรวน

(2) ดานเศรษฐกิจ
จุดแข็ง
- มีเจาหนาที่เกษตร
(นักวิชาการเกษตร)ประจํา
ตําบล เปนที่ปรึกษาในการ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
- มีพื้นที่ในการทํา
การเกษตรจํานวนมาก
เนื่องจากเปนตําบลใหญ
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(3) ดานสังคม
จุดแข็ง
- มีหนวยงานภายในอบต.
ที่ดําเนินการดาน
สวัสดิการสังคมโดยเฉพาะ
- มีองคกรชุมชนหลาย
องคกร เชน กรรมการ
หมูบาน กลุมสตรี อสม./
กองทุนหมูบาน/ อปพร.
ฯลฯ

โอกาส
-พ.ร.บ.กระจายอํานาจ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 ไดให
อํานาจหนาที่ อบต. ใน
การจัดบริการสาธารณะ
ทางดานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน
กวางขวางมากขึ้น
- นโยบายรัฐบาลในการ
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดอยางจริงจัง ซึ่งถือ
เปนวาระแหงชาติ

(4) ดานการเมืองการบริหาร
จุดแข็ง
โอกาส
- ผูนํามีความรู
- รัฐบาลเนนการใหสิทธิ
ความสามารถ มีภาวะ
เสรีภาพแกประชาชน
ความเปนผูนํา มีศักยภาพ สงเสริมการกระจาย
ในการบริหารงาน
อํานาจสูทองถิ่นและเปด
- พนักงานสวนตําบลมี
โอกาสการมีสวนรวมของ
ความรู ความสามารถใน ประชาชน
การปฏิบัติงาน มีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี

จุดออน
- จํานวนบุคลากรในการ
พัฒนาดานสังคมมีนอย
- กลุมองคกรตางๆ ไม
เขมแข็ง

อุปสรรค
- การปกปดขอมูลการ
แพรระบาดของยาเสพติด
ภายในหมูบาน

จุดออน
อุปสรรค
- ประชาชนยังขาดความรู - ความขัดแยงระหวาง
กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ระเบียบกฎหมายกับ
ประชาชน
นโยบายของผูบริหาร
- ขาดบุคลากร
ผูปฏิบัติงานที่มีความรู
ความสามารถในบางสาขา
ของงาน

(5) ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จุดแข็ง
โอกาส
- มีวัฒนธรรม ประเพณีที่ - พ.ร.บ.การศึกษา
เปนเอกลักษณของทองถิ่น แหงชาติจะทําใหภายใน
- มีสถานศึกษาในระดับ จังหวัดมีการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาและ
ที่สอดคลองกับความ
มัธยมศึกษาในตําบลที่มี ตองการของทองถิ่นตางๆ
ความพรอมมีศักยภาพใน ในเขตจังหวัด
การจัดการศึกษา
- พ.ร.บ.กระจายอํานาจ
- มีวัดเปนสถานที่ที่
แกองคกรปกครองสวน
สามารถพัฒนาและ
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ให
เสริมสรางความพรอมให อบต. มีอํานาจหนาที่จัด
เปนแหลงวัฒนธรรม
การศึกษา
- มีปราชญและภูมิปญญา - รัฐบาลสนับสนุนใหแต
ทองถิ่นจํานวนมากที่มี
ละทองถิ่นมีบทบาทในการ
ศักยภาพในการพัฒนา
อนุรักษ ฟนฟู เผยแพร
ถายทอดวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่นมากขึ้น

34
จุดออน
-งบประมาณไมเพียงพอ
ตอการพัฒนาดาน
การศึกษา
-ขาดการสงเสริมเรื่อง ภูมิ
ปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม
ประเพณีที่เปนเอกลักษณ
ของทองถิ่นอยางจริงจัง

(6) ดานสาธารณสุข
จุดแข็ง
โอกาส
จุดออน
- มีโรงพยาบาลสงเสริม
- พ.ร.บ.การศึกษา
-งบประมาณไมเพียงพอ
สุขภาพตําบลและ
แหงชาติจะทําใหภายใน
อาสาสมัครสาธารณสุขที่มี จังหวัดมีการจัดการศึกษา
ศักยภาพสามารถ
ที่สอดคลองกับความ
ใหบริการดานสาธารณสุข ตองการของทองถิ่นตางๆ
แกประชาชน
ในเขตจังหวัด
- มีหนวยปฏิบัติการกูชีพ - พ.ร.บ.กระจายอํานาจ
กูภัยของ อบต.ที่มี
แกองคกรปกครองสวน
ศักยภาพในการใหบริการ ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ให
ประชาชน
อบต. มีอํานาจหนาที่
ปองกันโรคและระงับ
โรคติดตอ

อุปสรรค
- สื่อตางๆ เชน โทรทัศน
อินเตอรเน็ต เขามีอิทธิพล
ตอเด็กและเยาวชน ทําให
กระแสบริโภคนิยมและ
วัตถุนิยมรุนแรงมากขึ้น
ทําลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
ประชาชน

อุปสรรค
-วิธีปฏิบัติงานมีความ
ซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น
-ความไมชัดเจนของ
ระเบียบกฎหมาย

(7) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จุดแข็ง
โอกาส
-มีสภาพแวดลอมที่ดี
-พ.ร.บ.สภาตําบลและ
เนื่องจากยังไมมีโรงงาน
องคการบริหารสวนตําบล
อุตสาหกรรม และชุมชน พ.ศ.2537 และพ.ร.บ.
ยังไมหนาแนน
กําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจฯ พ.ศ.
2542 กําหนดให อบต.มี
หนาที่คุมครอง ดูแล และ
บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

35
จุดออน
-ประชาชนขาดจิตสํานึก
ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
- การใชทรัพยากรไม
คุมคา ฟุมเฟอย

อุปสรรค
-สาธารณะภัยตางๆ

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
36

แบบ ยท .01

โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมยกับยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ พ.ศ. 2559–2563
1.ดานเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
จังหวัด
บุรีรัมย

เปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารย
ธรรมขอม และผูนําดานการผลิต
สินคาเกษตรปลอดภัย

แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวให
เกิดความยั่งยืน
2.พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว
3.พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
4.พัฒนาสินคาและบริการดานการ
ทองเที่ยว
5.สงเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยว
6.พัฒนาระบบบริหารจัดการการ
ทองเที่ยว
7.พัฒนาและสงเสริมกีฬาสนับสนุนการ
ทองเที่ยว
8.พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
การเกษตร
9.สงเสริมดานการตลาดสินคาเกษตร
10.สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรให
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน
11.เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
12.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
13.พัฒนาองคกรเกษตรใหมีความ
เขมแข็ง
14.พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
15.สงเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
16.การบริหารจัดการทางการเกษตร

2.ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตที่ดี รมเย็น
เปนสุข ในป 2560

๑) ส แนวทางการพัฒนา
ง
เ1.พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
บุรีรัมยใหมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น
ส2.สงเสริมและพัฒนาครอบครัว
ริใหมีความอบอุน
ม3.สรางและพัฒนาเครือขาย
ชุมชนใหเกิดความเขมแข็งตาม
กวิถีพอเพียง
า4.พัฒนาสังคมโดยใชหลัก
รธรรมาภิบาลเพื่อใหเกิดความ
สงบสุขและรมเย็น
ผ
ลิ
ต
แ
ล
ะ
แ
ป
ร
รู
ป
ข

3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการ
มีสวนรวม สูสมดุลสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

4. ดานรักษาความมั่นคงและ
ความสงบประชาสังคมมีความมั่นคง

5.ดานการบริหารจัดการ

ทรัพยสิน

ภิบาล

และมีความปลอดภัยในชีวิตและ

บริหารจัดการ มีคุณภาพได
มาตรฐานสากลบนพื้นฐานธรรมา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

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

1.สรางความเขมแข็งและพัฒนาพลัง
มวลชนเอาชนะยาเสพติด
2.จัดใหมีการปองกัน ปราบปรามและ
แกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน
3.พัฒนาการประชาสัมพันธใหสังคมปลอด
ยาเสพติด
4.การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
5.พัฒนาระบบความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
6.พัฒนาระบบเครือขายภาคประชาชน
7.พัฒนาความสัมพันธอันดีระดับทองถิ่น
กับประเทศเพื่อนบาน
8.พัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน
9.สนับสนุนสงเสริมโครงการอันเนื่องจาก
พระราชดําริ
10.รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
11.สงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและ
ความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด
12.สรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
13.การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
14การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และการลดอุบัติเหตุทางถนน
15.ปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
16.การสงเสริมการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

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

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
อปท.ในเขต
จังหวัด
บุรีรัมย

สอดคลองกับยุทธศาสตร
ที่ 2 ของจังหวัด

สอดคลองกับยุทธศาสตร
ที่ 4 ของจังหวัด

สอดคลองกับยุทธศาสตร
ที่ 1,2,3 ของจังหวัด

สอดคลองกับยุทธศาสตร
ที่ 5 ของจังหวัด

สอดคลองกับยุทธศาสตร
ที่ 4 ของจังหวัด

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. การพัฒนาการทองเที่ยว

3.การพัฒนาเกษตรกรรม

4. การเสริมสรางความ

5. การพัฒนาขีดสมรรถนะ

แนวทางการพัฒนา
1.สงเสริมและบูรณาการ
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม แบบองครวม
2.สรางคานิยม จิตสํานึกและ
พัฒนาศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรมของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน
3.สนับสนุนและสงเสริมการจัด
สวัสดิการใหแกกลุม
ผูดอยโอกาส เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต และพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว
4.สรางความมั่นคงในอาชีพ และ
รายได
5.พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคม
อาเซี่ยน (AEC)
6.สงเสริมเยาวชนและประชาชน
ใหเปนเลิศดานการกีฬาสูการ
พัฒนาอาชีพ
7.สงเสริมและแกไขปญหาดาน
สาธารณสุขเพื่อใหประชาชนมี
สุขภาวะที่ดีและมีพลานามัยที่
สมบูรณ
8.สงเสริมและบูรณาการในการ
อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๑๖)ส
ง
เ แนวทางการพัฒนา
ส1.สงเสริมการคา การลงทุน และ
องเที่ยว
ริการท
2.อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม
มจารีต ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น
ก3.ยกระดับโครงสรางพื้นฐาน
่อมโยงดานการ
าและการเชื
ทองเที่ยว
ร4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
การและรองรับการ
ผการบริ
ทองเที่ยว
ลิ5.การสรางความพรอมของ
ชุมชนในการเขาสูประชาคม
ตอาเซี่ยน (AEC)
งเสริมและพัฒนาผลิตสินคา
แ6.ส
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
ล(OTOP) และผลิตภัณฑชุมชน
ะ
แ
ป
ร
รู
ป
ข
า
ว
ห

และอุตสาหกรรมครบวงจร

๑๓)ส
ง
เ แนวทางการพัฒนา
1.พั
ส ฒนาและสงเสริมการทํา
เกษตรอินทรียและอินทรีย
ชีริวภาพในการเพิ่มมูลคาสินคา
เกษตรกรรม
ม
2.เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพ
ดกานเกษตรกรรมและ
อุาตสาหกรรมในระดับครัวเรือน
และชุมชน
3.สร
ร างมูลคาเพิ่มใหแกสินคา
เกษตรกรรม
ผ งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ
4.ส
และพื
ลิ ชพลังงาน
5.ยกระดับสินคาเกษตรกรรม
เพืต่อการแขงขันในประชาคม
อาเซี
แ ่ยน (AEC)
6.พัฒนาระบบน้ําและแหลงน้ํา
เพืล่อการเกษตรกรรม อุปโภค
และบริโภค
ะ ฒนาโครงสรางพื้นฐานใน
7.พั
การผลิ
แ ตและแปรรูปสินคา
เกษตรครบวงจร
ป
8.ขยายผลแนวคิ
ดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ
จ
พอเพี
ยง
ร
รู
ป
ข
า
ว
ห

มั่นคงและความสงบ
เรียบรอย

๑๐)ส
ง
ฒนา
เ มแนวทางการพั
1.เสริ
สรางความสงบเรียบรอย
และความปลอดภั
ยในชีวิตและ
ส
ทรัพยสิน
ริ มสรางความมั่นคงและ
2.เสริ
พัม
ฒนาความรวมมือกับประเทศ
เพื่อนบานตามแนวชายแดน
3.การส
ก งเสริมสํานึกใน
อุดมการณรักชาติ และหนาที่
า องไทย เพื่อความ
ของพลเมื
สมานฉั
ร นทของคนในชาติ
4.ปองกันและแกไขปญหายา
ผ ด การทุจริตและคอรัปชั่น
เสพติ
5.จั
ลิดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
รวมกับชุมชน/หมูบานและ
หนตวยงานอื่น
6.พัฒนาระบบคมนาคมขนสง
แ ปโภค และโครงสราง
สาธารณู
ระบบผั
ล งเมือง เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของประชากรใหได
ะ ทั่วถึงและเปนธรรม
มาตรฐาน
แ
ป
ร
รู
ป
ข
า
ว
ห
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องคกร

๗) ส
ง แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุเคลากรใหมีความพรอมในการ
ปฏิ
ส บัติหนาที่สงเสริมการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.สร
ริ างความรับผิดชอบและมี
จิตสํานึกตอสังคม
ม
3.ออกแบบและพั
ฒนาระบบการ
บริ
กหารงานแบบบูรณาการ
4.สงเสริมใหองคกรและบุคลากร
ยึาดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริ
ร หารจัดการ
ผ
ลิ
ต
แ
ล
ะ
แ
ป
ร
รู
ป
ข
า
ว

๔) ส
ง
เ
ส
ริ
ม
ก
า
ร
ผ
ลิ
ต
แ
ล
ะ
แ
ป
ร
รู
ป
ข
า
ว
ห

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
องคการ
บริหารสวน
ตําบลเมืองไผ

แนวทางการ
พัฒนา

สอดคลองกับยุทธศาสตร
ที่ 2,3,4 การพัฒนา อปท.
ในเขตจังหวัดบุรีรัมย

สอดคลองกับยุทธศาสตร
ที่ 1,3,4 การพัฒนา อปท.
ในเขตจังหวัดบุรีรัมย

สอดคลองกับยุทธศาสตร
ที่ 1 การพัฒนา อปท.
ในเขตจังหวัดบุรีรัมย

1. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
๒๕) สสิ่งแวดลอม
ง
เ
ส
ริเปาหมายยุทธศาสตร
มประชาชนมี
กทรัพยากรธรรมชาติและ
าสิ่งแวดลอมที่สมดุลและ
รยั่งยืน
ผ
ลิ
ต
แ
ล
ะ
แ แนวทางการพัฒนา
ป1. สงเสริมการคุมครอง
รดูแล และบํารุงรักษา
รูทรัพยากรธรรมชาติและ
ปสิ่งแวดลอม
ข2.สงเสริมการจัดการขยะ
ามูลฝอย
ว
ห
อ
ม
ม
ะ
ลิ
ใ
ห
ไ

เปาหมายยุทธศาสตร
ประชาชนไดรับบริการดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ดีมี
มาตรฐานอยางทั่วถึง

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

๓๑) ส
ง
เปเ าหมายยุทธศาสตร
ส
1.ประชาชนมี
อาชีพ มี
ริ พอเพียง และมี
รายได
ม ่นคงทางเศรษฐกิจ
ความมั
ก
2.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ทีา่ดี มีภูมิคุมกันทางสังคมที่
เขร มแข็ง พึ่งพาตนเองได
ผ
ลิ
ต
แ
แนวทางการพัฒนา
1.ล สนับสนุนและสงเสริมการจัด
ะ สดิการใหแกกลุม
สวั
ผูแดอยโอกาส
2.สร
ป างความมั่นคงในอาชีพ และ
เพิร ่มรายได.ใหแกประชาชน
3.สงเสริมดานการสาธารณสุข
รู กษาพยาบาล การปองกัน
การรั
ป บโรคติดตอ
และระงั
ข งเสริมและพัฒนาการปองกัน
4.ส
และบรรเทาสาธารณภั
ย
า
5.เสริ
ม
สร
า
งความสงบเรี
ยบรอย
ว
และความปลอดภัยในชีวิตและ
หพยสิน
ทรั
อ องกันและแกไขปญหายา
6.ป
ม ด
เสพติ
ม
ะ
ลิ
ใ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
ที่ 1,2 การพัฒนา อปท.
ในเขตจังหวัดบุรีรัมย

สอดคลองกับยุทธศาสตร
ที่ 4,5 การพัฒนา อปท.
ในเขตจังหวัดบุรีรัมย

4.การสงเสริมการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น

5.การพัฒนาการบริหาร
จัดการ

๒๘) ส
ง
เปเ าหมายยุทธศาสตร
ส กและเยาวชนไดรับ
1.เด็
ริ บสนุนดานศึกษา
การสนั
เรีมยนรูอยางทั่วถึงและมี
คุกณภาพ
า รักษวัฒนธรรม และ
2.อนุ
ภูรมิปญญาทองถิ่น
ผ งเสริมการกีฬา
3.ส
ลิ
ต
แ
ล แนวทางการพัฒนา
1.ะ การจัดการและ
สนั
แ บสนุนการศึกษา
2.ส
ป งเสริมสนับสนุน
กิรจกรรมทางพระพุทธ
ศาสานา
อนุรักษ ฟนฟู
รู
ศิปลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี
และภูมิปญญา
ข
ทาองถิ่น
3.ส
ว งเสริมการกีฬาและ
นัหนทนาการ
อ
ม
ม
ะ
ลิ
ใ
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๒๒) ส
ง
เปเ าหมายยุทธศาสตร
ส คลากรในองคกรมี
1.บุ
ริ
สมรรถนะในการให
บริการ
ม
2.ประชาชนมี
ความพึง
ก
พอใจในการรั
บบริการจาก
หนา วยงาน
ร กรยึดหลักธรรมา
3.องค
ภิผบาลในการบริหารจัดการ
ลิ
ต
แ
ล แนวทางการพัฒนา
1.ะพัฒนาศักยภาพ
บุแคลากรใหมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิ
บัติหนาที่
ป
2.ยึ
ด
หลั
ก
ธรรมาภิ
บาลใน
ร
การบริ
รู หารจัดการ
3.ปรั
ป บปรุง พัฒนา จัดหา
วัสขดุครุภัณฑ และ
เทคโนโลยี
ที่ชวยเพิ่ม
า
ประสิ
ท
ธิ
ภ
าพในการปฏิ
บัติ
ว
ราชการในการให
บริการ
ห
ประชาชน
อ
ม
ม
ะ
ลิ
ใ

๑๙) ส
ง
เ
ส
ริ
ม
ก
า
ร
ผ
ลิ
ต
แ
ล
ะ
แ
ป
ร
รู
ป
ข
า
ว
ห
อ
ม
ม
ะ
ลิ
ใ
ห

ผลผลิต/
โครงการ

สอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนา ยท.1

สอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนา ยท.2

สอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนา ยท.3

สอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนา ยท.4

สอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนา ยท.5

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

1.โครงการอนุรักษ ฟนฟู
สรางจิตสํานึกรักและหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

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

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

3.4 แผนที่ยุทธศาสตร
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ
Strategy Map

แบบ ยท .02

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
วิสัยทัศน

พันธกิจ

เมืองไผ่น่าอยู่ ควบคู่

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐานและทั่วถึง

สงเสริมพัฒนาอาชีพ สรางงาน เพิ่มรายได
สร า งความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ ให แ ก
ประชาชน

สงเสริมและอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สงเสริมการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
ดวยหลักธรรมาภิบาล

ประชาชนไดรับบริการดานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ดีมีมาตรฐานอยางทั่วถึง

1.ประชาชนมีอาชีพ มีรายไดพอเพียง และ
มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุมกัน
ทางสังคมที่เขมแข็ง พึ่งพาตนเองได

ประชาชนมีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่สมดุลและยั่งยืน

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

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

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
การพัฒนาเศรษฐกิจ

การสงเสริมการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปญญา

การพัฒนาการบริหารจัดการ

1. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม และ
บํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
2.พัฒนาระบบน้ําและแหลงน้ําเพื่อการ
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
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น
3.อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม
จารีต ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น
4.สงเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ

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

เปาประสงค

ยุทธศาสตร

แนวทางการ
พัฒนา

สืบสานประเพณีวัฒนธรรม เน้ นนําธรรมาภิบาล

บทที่ 4
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แบบ ยท .๐๓

4.1 ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
พันธกิจ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐานและทั่วถึง
เปาประสงค
ประชาชนไดรับบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ดีมีมาตรฐานอยางทั่วถึง
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ
ประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการทีไ่ ดมาตรฐาน และทั่วถึง
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร
กลยุทธ/ แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม บํารุงรักษา และ
จํานวนเสนทางคมนาคมที่เพิ่มขึ้นและไดรับการ
พัฒนาเสนทางคมนาคม
บํารุงรักษา
2.พัฒนาระบบน้ําและแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค
จํานวนระบบน้ําประปา และแหลงน้ําเพื่อ
บริโภค และเพื่อการเกษตร
การเกษตรที่เพิ่มขึ้นและไดรับการบํารุงรักษา
3.พัฒนาและบํารุงรักษาระบบไฟฟาสาธารณะ
จํานวนครัวเรือนที่ใชไฟฟา และไดรับการ
บํารุงรักษา
หนวยงานรับผิดชอบหลัก
กองชาง/อบจ.
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย : ยุทธศาสตรที่ 1 ดานเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย : ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
ยุทธศาสตรที่ 2…
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
พันธกิจ
สงเสริมพัฒนาอาชีพ สรางงาน เพิ่มรายได สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหแกประชาชน
เปาประสงค
1.ประชาชนมีอาชีพ มีรายไดพอเพียง และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุมกันทางสังคมที่เขมแข็ง พึ่งพาตนเองได
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร
กลยุทธ/ แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. สนับสนุนและสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแกกลุม
จํ านวนผู สู งอายุ ผู พิการ และผู ป ว ยเอดส ที่ได รั บ
ผูดอยโอกาส
การสงเคราะห เบี้ยยังชีพ
2.สรางความมั่นคงในอาชีพ และเพิ่มรายไดใหแก
ประชาชน
3.สงเสริมดานการสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การ
ปองกันและระงับโรคติดตอ
4.สงเสริมและพัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
5.เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
6.ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

จํานวนผูมีอาชีพและรายได
จํานวนครัวเรือนที่ไดรับการพนหมอกควันและ
กําจัดแหลงเพาะยุง
จํานวนของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนตอ
จํานวนประชากรทั้งหมด
จํานวนครัวเรือนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรการปองกัน
ปราบปราม และบําบัดยาเสพติด

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักงานปลัด อบต./สวนสวัสดิการสังคม/สวนสงเสริมการเกษตร
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย : ยุทธศาสตรที่ 4 ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย : ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 3…
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ยุทธศาสตรที่ 3 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
พันธกิจ

สงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาประสงค
ประชาชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สมดุลและยั่งยืน
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษใหคงอยู และไดรับการบํารุงรักษาใหสมดุลและยั่งยืน
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร
กลยุทธ/ แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1.สงเสริมการคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษา
จํานวนพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.สงเสริมการจัดการขยะมูลฝอย
ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขยะ สิ่งปฏิกูล
หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/สวนสงเสริมการเกษตร
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย :ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
พันธกิจ
สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค
1.เด็กและเยาวชนไดรับการสนับสนุนดานศึกษาเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
2.วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการอนุรักษใหคงไวสูรุนตอไป
3.สงเสริมการกีฬา
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการสงเสริมอยางเหมาะสมตามศักยภาพ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร
กลยุทธ/ แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. การจัดการและสนับสนุนการศึกษา
จํานวนเด็กกอนวัยเรียนไดรับการเลี้ยงดู
เตรียมความพรอมอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
2.สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
จํานวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
อนุรักษ ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ การอนุรักษ ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม จารีต
ปญญาทองถิ่น
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
3.สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ
จํานวนกิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย : ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการ
พันธกิจ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
1.บุคลากรในองคกรมีสมรรถนะในการใหบริการ
2.ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหนวยงาน
3.องคกรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ
ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร
กลยุทธ/ แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการ จํานวนบุคลากรที่ไดรับการอบรมเพิ่มพูน
ปฏิบัติหนาที่
ความรูในการปฏิบัติงาน
2.ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
รอยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจการ
ใหบริการ การบริหารจัดการองคกรที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
3.ปรับปรุง พัฒนา จัดหาวัสดุครุภัณฑ และ
จํานวนเครื่องมือเครื่องใช เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เทคโนโลยีที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ
ราชการและการใหบริการประชาชน
ประชาชนที่เพิ่มขึ้น
หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักงานปลัด อบต./กองคลัง/กองชาง/สวนการศึกษาฯ/สวนสาธารณสุขฯ/สวนสงเสริมการเกษตร/
สวนสวัสดิการและสังคม
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย : ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย : ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนา
ขีดสมรรถนะองคกร
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แบบ ยท.04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 1
ดานเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
3

การพัฒนา
เกษตรกรรม
และ
อุตสาหกรรม
ครบวงจร

ยุทธศาสตร
อปท.
ยุทธศาสตรที่
1
พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน

เปาหมายจากพันธ
กิจ/จุดมุงหมายเพื่อ
การพัฒนา
ประชาชนไดรับบริการ
ดานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการทีใ่ หได
มาตรฐานและทั่วถึง

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค/
จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา (ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชนไดรับการ
บริการดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได
มาตรฐาน และทั่วถึง

คาเปาหมาย
59

60

61

62

63

20

20

20

20

18

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

1.กอสราง/
ปรับปรุง/ซอมแซม/
บํารุงรักษา และ
พัฒนาเสนทาง
คมนาคม
2.พัฒนาระบบน้ํา
และแหลงน้ําเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และเพื่อการเกษตร
3.พัฒนาและ
บํารุงรักษาระบบ
ไฟฟาสาธารณะ

1.จํานวนเสนทาง
คมนาคมที่เพิ่มขึ้น
และไดรับการ
บํารุงรักษา
2.จํานวนระบบ
น้ําประปา และ
แหลงน้ําเพื่อ
การเกษตรที่
เพิ่มขึ้นและไดรับ
การบํารุงรักษา
3.จํานวน
ครัวเรือนที่ใช
ไฟฟา และไดรับ
การบํารุงรักษา

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
ปละ 20
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

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.

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 4
ดานรักษาความ
มั่นคงและความ
สงบ

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาหมายจากพันธกิจ/
จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 2 1.ประชาชนมีอาชีพ มี
การพัฒนา
รายไดพอเพียง และมี
คุณภาพชีวิต
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
2.ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีภูมิคุมกันทาง
สังคมที่เขมแข็ง พึ่งพา
ตนเองได

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค/
จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา (ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
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กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

1. สนับสนุนและ
สงเสริมการจัด
สวัสดิการใหแก
กลุม ผูดอยโอกาส
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

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

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

สวน
สวัสดิการ
สังคม/สวน
สาธารณสุข/
สํานักปลัด/
สวนสงเสริม
การเกษตร

รพ.สต./
เกษตร
อําเภอ/
ปภ.จังหวัด

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 3
ดาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 2
ดานสังคมและ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนา
การอนุรักษ
คุณภาพชีวิต
ทรัพยากรธรรม
ชาติ และ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
1การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
อปท.
ยุทธศาสตรที่
4 การสงเสริม
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น

เปาหมายจากพันธกิจ/
จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา
ประชาชนมี
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่สมดุล
และยั่งยืน

เปาหมายจากพันธกิจ/
จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา
1.เด็กและเยาวชน
ไดรับการสนับสนุนดาน
ศึกษาเรียนรูอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพ
2.วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่นไดรับการ
อนุรักษใหคงไวสูรุน
ตอไป
3.สงเสริมการกีฬา

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค/
จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา (ตัวชี้วัดรวม)
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมไดรับ
การอนุรักษใหคงอยู
และไดรับการ
บํารุงรักษาใหสมดุล
และยั่งยืน

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค/
จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา (ตัวชี้วัดรวม)
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่นไดรับการ
สงเสริมอยางเหมาะสม
ตามศักยภาพ
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กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

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

1.จํานวนพื้นที่ปา
ไมเพิ่มขึ้น
2.ระดับ
ความสําเร็จของ
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะ
สิ่งปฏิกูล

ปละ 2
โครงการ

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

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

1.จํานวนเด็กกอนวัย
เรียนไดรับการเลี้ยงดู
เตรียมความพรอม
อยางทั่วถึงและมี
คุณภาพ 2.จํานวน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาการ
อนุรักษ ฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
3.จํานวนกิจกรรมดาน
กีฬาและนันทนาการ

ปละ โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

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

สวนสงเสริม
การเกษตร/
สวน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

-

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

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

สวนการศึกษา
ฯ

-

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 5
ดานการบริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

ยุทธศาสตรที่
5 การพัฒนา
ขีดสมรรถนะ
องคกร

ยุทธศาสตรที่
5 การ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ

เปาหมายจากพันธ
กิจ/จุดมุงหมายเพื่อ
การพัฒนา
1.บุคลากรในองคกรมี
สมรรถนะในการ
ใหบริการ
2.ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการรับ
บริการจากหนวยงาน
3.องคกรยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค/
จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา (ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชนมีความพึง
พอใจในการรับบริการ
จากหนวยงานที่มี
ประสิทธิภาพ
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กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

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

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

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

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
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย
และผลการดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ (1)
กํ า หนดแนวทาง วิ ธี ก ารในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา (2) ดํ า เนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่ อ ให ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เสนอต อ สภาท อ งถิ่ น คณะกรรมการพั ฒ นาท อ งถิ่ น และประกาศผลการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดื อนธันวาคมของทุกป
ทั้ งนี้ ให ป ด ประกาศโดยเป ด เผยไม น อยกว าสามสิ บ วั น (4) แต งตั้ งคณะอนุ กรรมการหรื อคณะทํ างานเพื่ อช ว ย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ ที่ไดรับการ
แตงตั้งตามระเบียบฯ ตองกําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยใหมีการประชุมกําหนด
แนวทาง วิ ธี การในการติ ด ตามและประเมิ น ผลและออกพื้น ที่ สุ มตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการ/กิ จ กรรมที่
ดําเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล และใชแบบ
ประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบฯ และ
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ใหสอดคลองกับปญหา ความตองการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
พื้นที่และสถานการณภายนอก จึงตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
ปงบประมาณ พ.ศ.2559 ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบล เพื่อนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผรับทราบโดย
ทั่วกันตามลําดับตอไป
ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงานเปน
อยางยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปที่ผานมา วามีความ
สอดคลองกับแผนงานที่ไดวางเอาไวหรือไม รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง องคการบริหาร
สวนตําบลเมืองไผ ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาระหนาที่ที่จะตองใหการบริการแกประชาชน จึงจําเปน
ที่จะตองมีการจัดทําแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินการในดาน
ตางๆ เพื่อใชเปรียบเทียบการทํางานของปที่ผานมาอีกดวย
แผนผังขั้นตอน...
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แผนผังขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
องคการบริหารสวน
ตําบลเมืองไผ

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายกองคการ
บริหารสวนตําบล

นายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอตอสภา
องคการบริหารสวนตําบล

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้
ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน

5.1.2 แนวทาง...
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5.1.2 แนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดําเนินการอยู โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใหขอมูล
ปอนกลับเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ปญหาที่กําลังเผชิญอยู ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงานให
ลุลว ง ค าใชจายโครงการ/กิจ กรรมสูงเกิน กว าที่ กําหนดไว กลุ มเปาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไมไดรั บ
ประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงาน กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน
จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหวางที่กําลังดําเนินการหรือ
ภายหลังที่การดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลว ซึ่งการประเมินผล เปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับการติดตาม การ
ประเมินผลแผนงานจะเปนการบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนงาน
ที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม ซึ่งผลที่ไดจากการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลถื อว าเป น ข อ มู ล ย อ นกลั บ ที่ ส ามารถนํ า ไปใช ในการปรั บ ปรุ งและตั ด สิ น ใจในการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาทองถิ่นตอไป
5.2 ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
5.2.1 ระเบียบที่ใชในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าดวยการจัดทํา แผนพัฒนาขององค กรปกครองสวนทองถิ่ น
พ.ศ. 2548 หมวด 6
ขอ 28 ไดกําหนดองคประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่ง
ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่น
คัดเลือกจํานวนสองคน ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน หัวหนาสวนการ
บริ ห ารที่ คั ด เลื อ กกั น เองจํ า นวนสองคน ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น คั ด เลื อ กจํ า นวนสองคน โดยให
คณะกรรมการเลื อกคณะกรรมการหนึ่ งคนทํ าหน าที่ ป ระธานคณะกรรมการและกรรมการอี กหนึ่ งคนทํ าหน าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการ
คัดเลือกอีกได
ขอ 29 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นไว ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
4. แตงตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
5.2.2 วิธีการ...
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5.2.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล
การติดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น วาสามารถ
เปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวไดหรือไม เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดําเนินงานที่จะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนที่กําหนดไวได เครื่องมือที่ใชในการติดตามผลการดําเนินงาน ไดแก
แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ ซึ่งประกอบไปดวย การติดตามการดําเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใชจายงบประมาณ การติดตาม
โครงการ/กิจกรรมที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานการประเมินผลแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา เปนการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรมแลวเสร็จ เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินผล ไดแก แบบประเมินความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ
ตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผในภาพรวม ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของตอผลการ
ดําเนินงานในแตละยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วั ดที่กําหนดไว
อีกทั้งการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan
ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1) การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
โครงการ/กิจกรรม โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ กําหนดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จและสรุปเปนรายไตรมาส ระยะหกเดือน
และรายงานใหผูบริหารทราบ เมื่อสิ้นปงบประมาณใหดําเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีก
ครั้งพรอมสรุปผลในภาพรวมอยางนอยปละ 1 ครั้ง แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมิน ผลต อผูบ ริห ารท องถิ่ น เพื่อใหผู บริห ารท องถิ่ นนํ าเสนอสภาท องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทราบโดยทั่วกัน
อยางนอยปละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปและปดประกาศไมนอยกวา 30 วัน
ระยะเวลาการรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
รายไตรมาส
(1) ไตรมาสที่ 1
(เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2559)
(2) ไตรมาสที่ 2
(เดือน มกราคม – มีนาคม 2560)
(3) ไตรมาสที่ 3
(เดือน เมษายน – มิถุนายน 2560)
(4) ไตรมาสที่ 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 กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชําชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย
และผลการดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 กําหนดใหองคการปกครองสวนทองถิ่น ตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนา
สามป และแผนการดําเนินงาน เพื่อเปนเครื่องมือในการใชงบประมาณ วัสดุ อุปกรณและทรัพยากรตางๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปรงใส เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแตหากไมสามารถ
บงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถิน่ ได
ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงตองมีเครื่องมือที่สําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงานวา
เปนไปตามวัตถุประสงคหรือบรรลุเปาหมายหรือไม อยางไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเปน
เครื่องมือในการนําขอมูลตางๆ มาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมหรือแมแตยุติการดําเนินงาน โดยเครื่องมือที่ใชในการ
ติดตามและประเมินผลมี ดังนี้

แบบที่ ๑ ...
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แบบที่ ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ ๑ เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
จะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น .......................................................................
ประเด็นการประเมิน
๑ คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาตําบล
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาตําบลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาตําบล
๑.๓ มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาตําบลและประชาคมเมืองพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๒ การจัดทําแผนพัฒนาตําบล
๒.๑ มีการรวมรวมขอมูลและปญหาสําคัญของตําบลมาจัดทําฐานขอมูล
๒.๒ มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
๒.๓ มีการวิเคราะหศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาตําบล
๒.๔ มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น
๒.๕ มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาตําบลที่สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
๒.๖ มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.๗ มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาตําบล
๒.๘ มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๒.๙ มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๒.๑๒ มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
๒.๑๓ มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร

มีการ
ไมมีการ
ดําเนินการ ดําเนินการ

แบบที่ ๒...
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แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส และระยะ ๖ เดือน
คําชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตแผนยุทธศาสตร ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) โดยมีกําหนดระยะเวลาใน
การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแตสิ้นสุด
โครงการ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
๑.๒ รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส
(๑) ไตรมาสที่ ๑
(เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙)
(๒) ไตรมาสที่ ๒
(เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๐)
(๓) ไตรมาสที่ ๓
(เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๐)
(๔) ไตรมาสที่ ๔
(เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐)
๑.๓ รายงานผลการดําเนินงานระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐
(๒) เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕๖๐
สวนที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป

2.1 จํานวนโครงการ...

2.1 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป

56

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น
คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา

ป ๒๕๕๙
ป ๒๕๖๐
ป ๒๕๖๑
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
โครงการ
ผลการ
โครงการ
ผลการ
โครงการ
ผลการ
โครงการ
ผลการ
โครงการ
ผลการ
(เปาหมาย) ดําเนินงาน (เปาหมาย) ดําเนินงาน (เปาหมาย) ดําเนินงาน (เปาหมาย) ดําเนินงาน (เปาหมาย) ดําเนินงาน

ยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

ป
จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
๒๕๕๙
ป ๒๕๖๐
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ/
งบประมาณ
กิจกรรม
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ป ๒๕๖๑
จํานวน
โครงการ/
งบประมาณ
กิจกรรม

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม

รวม
งบประมาณ
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๒.๒ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา (เฉพาะป ๒๕๕๙)
รอยละของโครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) (เฉพาะป ๒๕๕๙)
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาสามป กับ แผนการดําเนินงาน)
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ในแผนพัฒนา
ตามแผนการ
รอยละ
ในแผนพัฒนาสามป
สามป
ดําเนินงาน
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ตามแผนการ
ดําเนินงาน

รอยละ
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๒.๓ การเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
รอยละของโครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) (เฉพาะป ๒๕๕๙)
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาสามป กับ ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย)
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่ดําเนินการจริง
รอยละ
ที่ดําเนินการจริง
ในแผนพัฒนาสามป ในแผนพัฒนาสามป
ตามขอบัญญัติ
ตามขอบัญญัติ
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

รอยละ

รอยละของโครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานและการดําเนินงานตามขอบัญญัติงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ตารางเปรียบเทียบแผนการดําเนินงาน กับ ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย)
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ตามแผนการ
ตามแผนการ
ที่ดําเนินการจริง
รอยละ
ที่ดําเนินการจริง
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ตามขอบัญญัติ
ตามขอบัญญัติ
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น
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รอยละ
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สรุปตารางเปรียบเทียบรอยละของแผนพัฒนาสามป (เฉพาะป ๒๕๕๙) กับ ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ภาพรวมทั้งหมด)
๑. แผนพัฒนาสามป (เฉพาะป ๒๕๕๙) จํานวน.....................โครงการ งบประมาณ......................................บาท
ลําดับที่
การดําเนินงาน
จํานวนโครงการ/กิจกรรม
รอยละ
๑
แผนการดําเนินงาน
๒
การดําเนินงานจริงตามขอบัญญัติ

งบประมาณ

รอยละ

๒. แผนการดําเนินงาน ปงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน.....................โครงการ งบประมาณ......................................บาท
ลําดับที่
การดําเนินงาน
จํานวนโครงการ/กิจกรรม
รอยละ
งบประมาณ
๑
การดําเนินงานจริงตามขอบัญญัติ

รอยละ

สวนที่ ๓ ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓.๑ โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ผลการดําเนินงาน
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ยังไมได
งบประมาณ
งบประมาณ
เสร็จแลว
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ที่ไดรับ
ที่เบิกจายไป

ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

รวมทั้งสิ้น
สวนที่ ๔ ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
คําชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวและมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้น
ปงบประมาณ
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๑ วัน/เดือน/ปที่รายงาน
สวนที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๑ ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการ
รวม

จํานวนโครงการ
ปรากฏอยูใน
บรรจุใน
คิดเปนรอยละ
แผนพัฒนาสามป
ขอบัญญัติ
ของโครงการที่
(นําไปปฏิบัติ) ปรากฏในแผนฯ

แบบที่ ๓/๒...
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แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผใน
ภาพรวม
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
(โครงการ/กิจกรรม)
คําชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ และแบบที่ ๓/๓
 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองไผในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามยุทธศาสตรและ
ประเด็นการพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
คําอธิบาย : ใหผูทําแบบประเมินทําเครื่องหมาย ()
๑. เพศ ( ) ชาย

( ) หญิง

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

( ) ๒๕ – ๔๐ ป
( ) มากกวา ๖๐ ป

๓. การศึกษา ( ) ต่ํากวาประถมศึกษา/ประถมศึกษา
( ) ปริญญาตรี

( ) มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เที่ยบเทา
( ) สูงกวาปริญญาตรี

๔. อาชีพ

( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/คาขาย
( ) นักเรียน/นักศึกษา

( ) รับราชการ
( ) รับจาง/เกษตรกร
( ) อืน่ ๆ ระบุ................................................

สวนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจผลการดําเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองไผ ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา
คําอธิบาย : ๑. มีทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร ในแตละยุทธศาสตรมี ๙ ขอ (ประเด็นการพัฒนา)
๒. แตละขอมี ๑๐ คะแนน
๓. ใหผูที่ทําแบบประเมินใสคะแนนในแตละขอไดตั้งแต ๐ – ๑๐ คะแนน
แบบประเมิน...
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แบบที่ ๓/๒
แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผในภาพรวม
๑. ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนา
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
๘. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
๙. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมคะแนน

คะแนนความพึงพอใจ
เต็ม ๑๐ คะแนน ให 
เต็ม ๑๐ คะแนน ให 
เต็ม ๑๐ คะแนน ให 
เต็ม ๑๐ คะแนน ให 
เต็ม ๑๐ คะแนน ให 
เต็ม ๑๐ คะแนน ให 
เต็ม ๑๐ คะแนน ให 
เต็ม ๑๐ คะแนน ให 
เต็ม ๑๐ คะแนน ให 
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. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
๘. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
๙. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม
แบบที่ ๓/๓...
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แบบที่ 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. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
เต็ม ๑๐ คะแนน ให 
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
เต็ม ๑๐ คะแนน ให 
๘. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
เต็ม ๑๐ คะแนน ให 
๙. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
เต็ม ๑๐ คะแนน ให 
รวมคะแนน
รวม ๙๐๐ คะแนน ได 
๒. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
ตัวชี้วัดที่เลือก

หนวย

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

๓. ผลการ...
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๓. ผลการประเมินตามยุทธศาสตรคิดเปนรอยละ
ยุทธศาสตรการพัฒนา

ระดับความพึงพอใจ (%)
พอใจมาก

พอใจ

ไมพอใจ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาพรวม

การประเมิน...

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
คําอธิบาย : ใหผูทําแบบประเมินทําเครื่องหมาย ()
๑. เพศ ( ) ชาย

( ) หญิง

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

( ) ๒๕ – ๔๐ ป
( ) มากกวา ๖๐ ป
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๓. การศึกษา ( ) ต่ํากวาประถมศึกษา/ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เที่ยบเทา
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกวาปริญญาตรี
๔. อาชีพ

( ) รับราชการ
( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/คาขาย
( ) รับจาง/เกษตรกร
( ) นักเรียน/นักศึกษา
( ) อืน่ ๆ ระบุ................................................

สวนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คําอธิบาย : ๑. มีงานบริการที่ตองการประเมิน
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
๑. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
๑.๑ ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนและมีความคลองตัว
๑.๒ ความรวดเร็วในการใหบริการ
๑.๓ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนําขั้นตอนในการใหบริการ
๑.๔ ความเปนธรรมของขั้นตอน วิธีการใหบริการ (เรียงตามลําดับกอนหลัง มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน)
๑.๕ ความสะดวกที่ไดรับจากการบริการแตละขั้นตอน
๑.๖ ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอความตองการของผูรับบริการ
๒. ดานเจาหนาที่บุคลากรผูใหบริการ
๒.๑ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ
๒.๒ ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจาหนาที่ผูใหบริการ
๒.๓ ความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอมในการใหบริการของเจาหนาที่
๒.๔ เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา
ชวยแกปญหา
๒.๕ เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัติ
๒.๖ ความซื้อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ
๓. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๓.๑ สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
๓.๒ ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ํา โรงอาหารโทรศัพทสาธารณะ ที่นั่ง
คอยรับบริการ
๓.๓ ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม
๓.๔ ความเพียงพอของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ
๓.๕ คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ
๓.๖ การจัดสถานที่และอุปกรณ ความเปนระเบียบ สะดวกตอการติดตอใชบริการ
๓.๗ ปาย ขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธมีความชัดเจนและเขาใจงาย
๓.๘ ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ/คูมือและเอกสารใหความรู
๔. อื่นๆ ระบุ ............................................................................

ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ

สวนที่ ๓ ขอเสนอและแนวทางแกไขปญหา
3.๑ .........................................................................................................................................
3.๒ .........................................................................................................................................
3.๓ .........................................................................................................................................

