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ส่วนที่  1 
บทน า 

 
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

  
แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนั้นแผนพัฒนาสามปีจึงมี
ลักษณะอย่างน้อย 4 ประการ ดังนี้  คือ 

(1)  เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(2)  เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาทีชัดเจน  
     มีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจะด าเนินการ 
(3)  เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการในห้วงระยะเวลาสามปี 
(4)  เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย 
     ประจ าปี 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
       การจัดท าแผนพัฒนาสามปี มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 
 (1)  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีแนวคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การ 
               พัฒนาหนึ่ง ๆ อาจมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง ๆ  
               อาจมีโครงการ / กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรม ที่จะต้องน ามาด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุ  
               วัตถุประสงค์ เปูาหมาย จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 

(2) เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนา 
      สามปีในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดท า  
      งบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนดังนั้น โครงการ  
      ที่จะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในปีแรกจะต้องมีความพร้อม อย่างน้อย 2 ประการ     
      คือ 

(1) มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ รวมทั้งมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรมและผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ / กิจกรรม  

(2) กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรก จะต้องมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ และรายละเอียดทาง
เทคนิคพอสมควร เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
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ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
ก าหนดขั้นตอนในการจัดท าแผนไว้ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการจัดท าแผน     
ในขั้นตอนนี้มีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ คือ 

 (1)  หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ 
ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องด าเนินการ
ต่อไป และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปีช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2562 ผ่านปลัดเทศบาล เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโครงการดังกล่าวฯ  
 (2)  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ  ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในของท้องถิ่นและประชาคม  
 

 ขั้นตอนที่ 2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 (1)  ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทาง  
การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมทั้งข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับปัญหาความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้ง
สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด /อ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนา -ท้องถิ่น ประชาคม
ท้องถิ่น  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ในครั้งแรกให้เวลาการ
ประชุมร่วมกันดังกล่าวเพ่ือคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควร น ามาใช้เป็นแนวทางการ
จัดท าแผนสามปี เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท า โครงการ  / กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป 
 (3)  เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว  จัดเวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ / กิจกรรมอะไรบ้าง
ที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนา 

(4)  โครงการ/กิจกรรม  ที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมากดังนั้นในขั้นตอนนี้จะต้องมีการด าเนิน 
การดังนี ้
  (ก)  พิจารณาความเก่ียวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา                                           
  (ข)  ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการด าเนินการของ
ชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  (ค)  มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนา สามปีได้
อย่างเหมาะสม และเพ่ือท าแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไป 
  (ง)  การก าหนดกิจกรรมจะต้องค านึงถึงงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ทรัพยากรการบริหาร 
โครงการที่สามารถด าเนินการได้เอง โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น 
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 ขั้นตอนที่ 3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 (1) การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการส ารวจและ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล้ว 
ยังจะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ ต้อง 
การข้อมูลในห้วงเวลาใดและจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโครง 
การ /กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูล
ภายนอก เพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์  SWOT (วิเคราะห์จุดแข็ง - จุดอ่อนในโอกาส และอุปสรรค) ได ้ 
 (2) การวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วย  4  กิจกรรมหลัก คือ 
    1.  การประเมินผลการพัฒนาปีที่ผ่านมา 

  2.  การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  3.  การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
  4.  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาการพัฒนาในห้วงสามปี 

ขั้นตอนที่ 4  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
  (1)  หลังจากได้แนวทางในการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว  ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์

ของยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงเวลาสามปีโดยน า
วัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วง เวลาสามปี 

(2)  ในขั้นตอนนี้ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาก าหนด  โครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่จะต้องด าเนินการ
ตามแนวทางที่คัดเลือกเลือกและโดยที่กิจกรรมที่จะด าเนินการย่อมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุมจะต้องพิจารณา
ในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย คือพิจารณาจาก 
  -  พิจารณากิจกรรมที่ต้องด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ก าหนด
อย่างรอบคอบเพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน  ซึ่งอาจจะมีโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอื่นหรือ โครงการ/ กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็น
ผู้ด าเนินการ 

-  พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้แนวทางเดียวกัน
และระหว่างแนวทางเดียวกัน 

-  พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการการด าเนินงานและในด้านผล
การด าเนินการ เพ่ือบรรจุกิจกรรมลงในปีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

                     -  พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
 (1)  จากความจ าเป็นเร่งด่วน 
 (2)  ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (3)  ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่ด าเนินการ 
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 ขั้นตอนที่ 5  การจัดท ารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทาง 
การพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดท ารายละเอียดโครงการ  ในด้านเปูาหมาย ผลผลิตผลลัพธ์  งบประมาณ   ระยะเวลา  
ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความส าเร็จ  โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรม เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 6  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  
 (1)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยน าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลของ
ชุมชนมาพิจารณาประกอบ 
 (2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา    
ความต้องการและข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่  1  บทน า 
  ส่วนที่  2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                     สว่นที่  3  ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่  4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
  ส่วนที่  5  บัญชโีครงการ/กิจกรรม 
  ส่วนที่  6  การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
 (3)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา     
 ขั้นตอนที่ 7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี 
 (2)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี  และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 (3)  ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่ น 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
        * ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ ดังนั้นหาก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมิได้ก าหนดสมัยประชุมไว้ให้เสนอขอเปิดประชุมวิสามัญเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา
สามปี 
    
 

*********************************** 
 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูล 

พื้นฐานส าคัญของเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานส าคัญ 

 
สภาพทั่วไป 

  ขนาดที่ตั้ง 
 ส านักงานเทศบาลต าบลทะเมนชัยตั้งอยู่ที่ชุมชนตลาดทะเมนชัยหมู่ที่ 2 ต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลาย 
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์  อยู่ห่างจากอ าเภอล าปลายมาศโดยทางรถยนต์ 12  กิโลเมตร  โดยทางรถไฟ 8  กิโลเมตร     
มีพ้ืนที่ทั้งหมด 8.25  ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่บางส่วนของต าบลทะเมนชัยและต าบลหนองบัวโคก 
   อาณาเขต 
 เทศบาลต าบลทะเมนชัย มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  -  ทิศเหนือ    มีอาณาเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
  -  ทิศใต้         มีอาณาเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
  -  ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
  -  ทิศตะวันตก  มีอาณาเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
   ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศของ เทศบาลต าบลทะเมนชัย  มีลักษณะ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ดินร่วนปนทราย  

สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม  ส่วนใหญ่ประชากรมีอาชีพทางการเกษตรถึงร้อยละ 93  โดย 
เฉพาะการท านานอกจากนั้นประกอบอาชีพค้าขายรับจ้างและอ่ืน ๆ การรวมตัวกันของชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชน
ใหญ่ บ้านเรือนแออัด การติดต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านเป็นลักษณะปฐมภูมิ เครือญาติ ใกล้ชิด การร่วมมือใน
การปฏิบัติงานท้องถิ่นเป็นไปด้วยความรักใคร่กลมเกลียวกัน 

ลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 (1)  การคมนาคม   มีถนนสายหลักเข้าสู่เทศบาลต าบลทะเมนชัย จ านวน 4 สาย ได้แก่ 

1.  สายบ้านสี่เหลี่ยมประชามิตร – ชุมชนสวนครัว (เป็นถนนลูกรัง) 
2.  ทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านหนองบัวโคก – ชุมชนสวนครวั  (เป็นถนนลาดยาง) 
3.  สายบ้านหนองม่วง อบต.ทะเมนชัย – ชุมชนหนองตาด  (เป็นถนนลาดยาง) 
4.  สายบ้านบริหารชนบท (เป็นถนนหินคลุกและลาดยางเป็นบางช่วง) 

               ถนนติดต่อไปมาภายในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัย ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
                        และถนนหินคลุก 

ทางรถไฟ   มีขบวนรถไฟโดยสารสายตะวันออกเฉียงเหนือ – กรุงเทพมหานครทั้งเที่ยวขึ้นและ
เที่ยวล่อง โดยมีสถานีรถไฟทะเมนชัยเป็นที่ท าการรับ – ส่ง 

(2)  การประปา 
      ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัย มีประปารับถ่ายโอนจ านวน 5 แห่ง และการประปา ที่เทศบาล

ต าบลทะเมนชัยด าเนินกิจการประปาเป็นของตัวเอง ให้บริการน้ าประปา  จ านวน  560 ครัวเรือน   
ที่มา :  งานกิจการประปา กองช่าง (ณ  วันที่ 15 มิถุนายน  2557)   
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(3)  โทรคมนาคม   ในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัยมีระบบการสื่อสารที่ให้บริการ ดังนี้ 
  ไปรษณีย์  มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขภายในเขตเทศบาลฯ  จ านวน  1  แห่ง 
 

 ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
    การเกษตร 
   (1)  การเพาะปลูก 
   ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลฯ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 93 โดยเฉพาะ 
การท านา ท าไร่นาสวนผสม นอกจากนั้นประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง และอ่ืน ๆ โดยมีแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร
ที่ส าคัญ  ได้แก่  คลองอีสานเขียว  ล าห้วยทะเมนชัย สระก้านเหลือง  สระหนองตาด และ สระนกเขา 
   (2)  การปศุสัตว์  ประกอบด้วย 
    -  ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ   จ านวน             1     แห่ง 
    -  ฟาร์มเลี้ยงหมู    จ านวน   1    แห่ง 
ที่มา :  งานพัฒนารายได้ กองคลัง (ณ  วันที่  15 มิถุนายน  2558)    
    การอุตสาหกรรม 
   ในเขตเทศบาลฯ  มีโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 2  แห่ง  ดังนี้ 

1.  โรงสีไฟทะเมนชัย  
2.  โรงเลื่อยจักรพนากิจรุ่งเรื่อง 

ที่มา :  งานพัฒนารายได้ กองคลัง (ณ  วันที่  15 มิถุนายน  2558)   
 

    การพาณิชย์  มีร้านประกอบการค้าภายในเขตเทศบาล ดังนี้ 
   1.  ร้านอาหาร     จ านวน         9             แห่ง 
   2.  ร้านค้า           จ านวน         49           แห่ง 
   3.  โรงสีข้าว   จ านวน         13           แห่ง 
ที่มา :  งานพัฒนารายได้ กองคลัง (ณ วันที่  15 มิถุนายน  2558)   
   

    การท่องเที่ยว 
    ในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัย มีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ ได้แก่ พระธาตุเจดีย์ใหญ่ 
ทะเมนชัย อยู่ที่วัดปุาหนองหญ้าปล้อง ต. ทะเมนชัย อ. ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 
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 ลักษณะทางสังคม 
 (1)  ประชากร   
  จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัย มีประชากรทั้งสิ้น  4,447 คน เป็นชายจ านวน  
2,226 คน หญิง จ านวน 2,221  คน จ านวนครัวเรือน 1,169 ครัวเรือน ดังนี้ 
 

 

หมู่ที่ 
 

ชุมชน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร  

รวม 
ชาย หญิง 

1 ทะเมนชัย 185 353 347 700 
2 ตลาดทะเมนชัย 150 172 177 349 
3 หนองตาด 155 325 343 668 
5 หนองหญ้าปล้อง 159 330 342 672 
7 บุแปบ 162 263 228 491 
8 สวนครัว 160 340 341 681 

13 บุลิ้นฟูา 86 171 170 341 
14 ทะเมนชัยสอง 111 257 253 510 
0 ทะเบียนบ้านกลาง 1 15 20 35 

รวม 1,169 2,226 2,221 4,447 
 

ที่มา :  งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล (ณ วันที่  31 พฤษภาคม  2558) 
 

(2)  การศึกษา   
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลฯ  จะเป็นผู้ที่จบการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป  จนถึงระดับ 

อนุปริญญาและปริญญาตรี ปัจจุบันมีโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  
เขต 1  จ านวน  3 โรงเรียน และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 1 ศูนย์ คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทะ
เมนชัย  ซึ่งได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมศาสนา ดังนี้ 
 (3)  การสาธารณสุข 
  ในเขตเทศบาลฯ มีศูนย์สุขภาพชุมชนสังกัดกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 1  แห่ง คือ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบุแปบ  
 (4)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  มีสถานีต ารวจ  สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ สถานีต ารวจภูธร 
ทะเมนชัย มีจ านวนเจ้าหน้าที่ต ารวจทั้งสิ้น  52  นาย  แบ่งเป็น 
   1.  นายต ารวจชั้นสัญญาบัตร                  จ านวน           19     นาย 
   2.  ต ารวจชั้นประทวน                         จ านวน            19      นาย 
ที่มา :  สถานีต ารวจภูธรทะเมนชัย (ณ วันที่  15  พฤษภาคม  2558)  
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 ลักษณะทางด้านการเมืองการบริหาร  
 1.  ด้านการบริหาร   
  เทศบาลต าบลทะเมนชัย มีนายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง โดยท าการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12  คน ทั้งนี้นายกเทศมนตรีได้มีการแต่งตั้งรอง
นายกเทศมนตรี อีกจ านวน 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน เพ่ือเข้า
มาท าหน้าที่ช่วยในการบริหารงาน ในส่วนของสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  มีประธานสภาเทศบาล 1 คน และ
รองประธานสภาเทศบาล 1 คน 
 

การจัดองค์กรเทศบาลต าบลทะเมนชัย แบ่งโครงสร้างดังนี้ 
                                    

               สภาเทศบาล                                                                     คณะผู้บริหาร 
 ประธานสภาเทศบาล      1  คน               นายกเทศมนตรี                     1       คน 
          รองประธานสภาเทศบาล     1 คน                 รองนายกเทศมนตรี                2       คน 
 สมาชิกสภาเทศบาล      10    คน           ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี           1       คน 
                             เลขานุการนายกเทศมนตรี        1       คน 
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อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
 

 
 

ส่วนราชการ 

 

พนักงานเทศบาล (ระดับ) 

 

รวม จ านวน 
พนักงานจ้าง 

 
 

รวม 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
พนักงาน
จ้างทั่วไป 

พนักงานจ้าง
ตามภารกจิ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

1.  ส านักปลัดเทศบาล 
2.  กองคลัง 
3.  กองช่าง 
4.  กองสาธารณสุข ฯ 
5.  กองการศึกษา 

- 
- 
- 
- 
- 

2 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
2 

1 
- 
- 
1 
- 

3 
1 
- 
1 
1 

4 
- 
1 
- 
1 
 

- 
1 
1 
- 
- 

1 
- 
- 
- 
- 

11 
2 
2 
2 
4 

2 
- 
1 

12 
- 

2 
- 
2 
- 
1 

2 
1 
- 
- 
- 

6 
1 
3 

12 
1 

รวม - 2 2 2 6 6 2 1 21 15 5 3 23 
 
ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558) 
 
 
 
 

รองนายกเทศมนตรี   ปลัดเทศบาล รองนายกเทศมนตรี 

ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง 

นายกเทศมนตรี 

เลขานุการ
นายกเทศมนตรี 

ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 

 

กองช่าง กองสาธารณสุขฯ กองศึกษา 
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2.  การด าเนินกิจกรรมของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
  คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลทะเมนชัย ด าเนินกิจกรรมตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496  ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา  50 * ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้  
  (1)  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
  (2)  ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
  (3)  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอย 
                         และสิ่งปฏิกูล 
  (4)  ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
  (5)  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
  (6)  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
  (7)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  (8)  บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  (9)  หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
  การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การ
จัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 
 มาตรา  51 *ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล  
          ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
  (2)  ให้มีโรงฆ่าสัตว์  
  (3)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
  (4)  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
  (5)  บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
  (6)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
  (7)  ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  (8)  ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
  (9)  เทศพาณิชย์ 
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 3.  บทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร 
  เทศบาลต าบลทะเมนชัย  มีนโยบายพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญทั้งทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม รวมทั้งการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้าไปในทุก ๆด้านทั้งนี้โดยการเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมท าร่วมแก้ไขปัญหาสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยมีชุมชนใน
เขตเทศบาลฯ จ านวน  8  ชุมชน 
 

 4.  สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นการเลือกตั้ง   
นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล เนื่องจากครบวาระ ผลการเลือกตั้งเป็นดังนี้ 
  ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี   
  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,383 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 2,099 คน คิดเป็นร้อยละ  
62.04   เป็นบัตรดี  จ านวน 1,844 ใบ คิดเป็นร้อยละ 87.85 บัตรเสีย จ านวน 121 ใบ คิดเป็นร้อยละ  5.76  
และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  จ านวน  134 ใบ คิดเป็นร้อยละ 6.38  

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (เขต 1)   
  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,699 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,011 คน คิดเป็นร้อยละ  
59.51   เป็นบัตรดี  จ านวน 964 ใบ คิดเป็นร้อยละ 95.35  บัตรเสีย จ านวน  37 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.66  
และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จ านวน 10  ใบ คิดเป็นร้อยละ 0.99  

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (เขต 2)   
  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,684 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,088 คน คิดเป็นร้อยละ  
64.61   เป็นบัตรดี  จ านวน 1,044 ใบ คิดเป็นร้อยละ  95.96 บัตรเสีย จ านวน 36 ใบ คิดเป็นร้อยละ  3.30   
และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  จ านวน  8 ใบ คิดเป็นร้อยละ 0.74 
 

*********************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ 

ในปีที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่  3 
สรุปผลการพฒันาท้องถิน่ในปทีีผ่่านมา 

 
 

   
     งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   ได้จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 นั้น ซึ่งผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาสรุปผลได้ดังนี้ 
 

ผลการพัฒนาในปีที่ผ่านมา 
 

 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ

บรรจุใน
แผนพัฒนา 

ผลการพัฒนา 
โครงการ 

ที่ด าเนินการแล้ว 
จ านวนโครงการ 

คิดร้อยละ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคมนาคมขนสง่ 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/   
     สาธารณูปการ 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน 
     บนหลักปรัชญา   “เศรษฐกิจพอเพียง” 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและ 
     พัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหา 
     ความยากจน 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
     บ้านเมืองที่ดี  
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3.12 

 
0.52 

 
23.95 

 

2.60 
 

0.52 
 

37.50 
 

รวม 192 148 77.08 

    จากตาราง แสดงผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2557 เป็นการน าโครงการที่บรรจุในแผน    
พัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2557 – 2559) ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
และได้ด าเนินตามแผนพัฒนาการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

        จากผลการด าเนินการในปีที่ผ่านมา เทศบาลได้ตั้งเปูาหมายโครงการไว้ทั้งสิ้น 192 โครงการ และ
สามารถด าเนินการได้จ านวน  148 โครงการ ซึ่งโครงการที่ด าเนินการได้นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  และ
สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  แต่มีบางโครงการที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  ด้านกฎระเบียบ  และการถ่ายโอน ประกอบกับเทศบาลมี
พ้ืนที่กว้าง ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาจ านวนมากแต่อย่างไรก็ตามเทศบาลก็พยายามที่จะขจัดปัญหา   
อุปสรรคต่าง ๆที่เกิดขึ้นเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
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ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลการพัฒนา 
 ปัจจัยและสถานการณ์ที่มีผลต่อการพัฒนาของเทศบาลต าบลทะเมนชัยในแผนพัฒนาฯที่ผ่านมาจาก
สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหาร มุ่งเน้นให้ความส าคัญในความต้องการและแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนเป็นส าคัญผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชนตามประเด็นการพัฒนาหลักๆ ปรากฏผล 
ดังนี้  

 1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลฯยังมีความต้องการคือให้มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างครบ 
ถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอต่อความต้องการของชุมชนในเขตเทศบาลฯโดยการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบาย 
น้ า สะพาน ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะและขยายเขตบริการน้ าประปา ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมอย่างทั่วถึง 
ตลอดจนมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลใกล้เคียง  องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ในการจัดการให้มีระบบคมนาคมขนส่งที่สะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางที่เกินศักยภาพที่เทศบาลฯ จะ
สามารถด าเนินการได ้
 2.  ด้านการพัฒนาการศึกษา 
  ปัญหาที่พบในด้านการศึกษาที่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ต้องการให้ได้รับการแก้ไขปัญหา คือ 
การดูแลเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งขาดโอกาสในการได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยต้องการความช่วยเหลือใน
ด้านต่าง ๆ จากเทศบาลฯ เช่น ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง การพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอิสาณทะเมนชัย ทั้งนี้เพ่ือให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา พร้อมที่จะเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 3.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ปัญหาที่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ต้องการได้รับช่วยเหลือ คือ ด้านสวัสดิการในผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส  โดยเฉพาะการดูแลในด้านการบริการสาธารณะให้สามารถได้รับบริการอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 
 4.  ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
  ประชาชนต้องการให้ได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอาชีพและรายได้เสริมใน
ผู้สูงอายุ และในช่วงฤดูที่ว่างเว้นจากการท านา รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาตนเอง เพื่อให้ชุมชนมีงานท า และมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 

5.  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาและพัฒนาไปควบคู่กันในการสร้างชุมชนน่าอยู่มีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ มีสถานที่ออกก าลังกาย  ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญและประชาชนมีความต้องการตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ  
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เช่น ภาคเอกชน รัฐบาลและชุมชนในเขต 
เทศบาลฯ 
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 6.  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
 ประชาชนในเขตเทศบาลฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบของ
เทศบาลฯ น้อย จะสังเกตได้จากจ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ยังมีจ านวน
ที่ไมม่ากนัก จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ตามหลัก  SWOT 
 

จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 
1.  มีการแบ่งโครงสร้างการปฏิบตัิงานภายในองค์กรที่ชัดเจน 
2.  ผู้บรหิาร พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 
3.  การสนับสนุนบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปอยา่ง
ต่อเนื่อง เช่น สนับสนุนโรงเรียน , วัด , ผู้สูงอาย,ุ ผู้พิการ 
ผู้ปุวยเอดส์ ผูด้้อยโอกาส หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
4.  การด าเนินกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปี 
5.  การปฏิบตัิงานภายในองค์กรเป็นไปด้วยความโปร่งใส  เช่น 
การจัดซื้อ  จัดจา้ง ฯลฯ 
6.  เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมแสดง
ความคิดเห็นในเวทีประชาคมเพื่อจัดท า แผนพัฒนาของทศบาล 
และเข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาของเทศบาลฯ 
7.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างครอบคลมุและ
ทั่วถึง 

1.  การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวไม่ทั่วถึง การจัดโครงการ/ 
     กิจกรรมไม่เป็นท่ีน่าสนใจ   
2.  ไมม่ีสถานท่ีก าจดัขยะเป็นของตัวเอง 
3.  ไมม่ีตลาดสดและโรงฆ่าสตัว์   
4.  สวนสาธารณะสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจมีไมเ่พียงพอ 
5.  ไมส่ามารถบังคับใช้เทศบัญญตัิที่ตราขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

โอกาส  (Opportunity) ข้อจ ากัด  (Threat) 
1.  รัฐและจังหวัดมีนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้าน
การเกษตร , การท่องเที่ยว , เศรษฐกิจพอเพียง 
2.  รัฐมีนโยบายส่งเสริมการผลิตของชุมชน OTOP 
3.  รัฐมีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
4.  ความต้องการสินค้าทางการเกษตรที่มีคณุภาพยังมมีาก 
5.  การเมืองการบริหารที่ส่งเสรมิพัฒนาและให้บริการ 
     แก่ประชาชน (ธรรมาภิบาล) 
6.  มีสาธารณปูโภคครบถ้วนในพ้ืนท่ี 

1.  ด้านการเกษตร  ไม่มีการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ไมม่ีแหล่งน้ า 
ที่สามารถกักเก็บไว้ใช้ไดต้ลอดป ี
2.  ไมม่ีการท าเกษตรอินทรีย์อยา่งจริงจัง ท าให้ดินเสื่อมสภาพ  
ต้นทุนการผลิตสูงและราคาไม่แนน่อน 
3.  ไมม่ีการวางผังเมืองจึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
4.  รายได้น้อย ไม่มีการพัฒนาข้อมูลในการหารายได้ให้เกดิแก่
ท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้นอย่างสมดุลกับภารกิจ 
 

 
 

 



 
 
 

ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตร์และแนวทาง 
การพัฒนาในช่วงสามปี 

 

 
 

 
 
 



ส่วนที่  4 
ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนา 

                  ในชว่งสามปี 
 

  
จากการที่แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ได้น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลมาเป็น

กรอบแนวทางในการจัดท า ในส่วนนี้จึงประกอบด้วย วิสัยทัศน์การพัฒนา ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่นและปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัย  
 

4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนา 
 

 “สภาพแวดล้อมน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน การคมนาคมสะดวก 
การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน 

บนหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี” 
 

4.2  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 
 
 
 
 
 
 

1.  ก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ า ทางเท้า 
สะพาน  
2.  ก่อสร้างระบบปูองกันน้ าท่วม และปรับปรุงระบบระบายน้ า 
ในพื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ าท่วมถึง  
3.  พัฒนาระบบจราจรให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
4.  ขุดลอกแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความจ าเป็นส าหรับประชาชน 
ในเขตเทศบาลฯ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ 
 
 
 

1.  ติดตั้งระบบไฟฟาูสาธารณะ และขยายเขตไฟฟาู แรงต่ า  
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
2.  พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐาน และขยายเขตบริการ
ประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบน
หลักปรัชญา   “เศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 

1. เสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็ง สนับสนุนกลุ่มอาชีพตา่ง ๆ 
2. ให้ค าแนะน าบริการต่าง ๆ  เสริมสร้างทักษะในการประกอบ
อาชีพ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
แนวทางการพัฒนา 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 

1.  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการให้กับประชาชน 
3.  พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต 
4.  ปูองกันรักษาและสง่เสริมสขุภาพพลานามัยของ 
     ประชาชน 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
 
 

1.  สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  บ าบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหา 
ความยากจน 
 
 

1.  ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนใน 
ทุกชุมชน  
2.  แก้ปัญหาแรงงานอพยพเข้าท างานในเมืองหลวง 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
บ้านเมืองที่ดี  
 

1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
2.  ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรเครื่องมือเคร่ืองใช้ และ
สถานทีป่ฏิบัตงิาน 
3.  การบริหารจัดการการเงิน การคลังและงบประมาณ
ที่สามารถตรวจสอบได ้
4.  พัฒนาและปรบัปรุงระบบบริการประชาชน 
5.  จัดให้มีสถานที่กลางของชุมชุนในการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 17 - 
 
                                    แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย ์
1.วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ (Vision) 
             “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เศรษฐกิจม่ันคง สังคมเป็นสุข” 
 

 2. พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์   (Mission) 
 “สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรปลอดภัยและ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
การยกระดับสินค้าชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการจ าหน่าย การส่งเสริมทางด้าน การท่องเที่ยว การช่วยเหลือและ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน ในการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกด้าน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น” 
 

3. เป้าประสงค์รวม 
 1. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
 2.  คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560 
 3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมสู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 4. ประชาสังคมมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 5. การบริหารจัดการ มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล 
     

4. ตัวช้ีวัดและเป้าหมายการพัฒนา (KPI/Targets) 
                “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอม” 
 
 
 

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Lssues) 
 5.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
                               "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย" 
 เป้าประสงค์ 

1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
2. ผู้น าด้านสินค้าเกษตรปลอดภัย 
 

 ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 
2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
3. จ านวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา (คน) 
4. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของเครือข่ายการท่องเที่ยว 
5. จ านวน อปท. ที่ร่วมจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว 
6. จ านวนประชาชนที่มารับบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (คน) 
7. ร้อยละท่ีลดลงต้นทุนการผลิตต่อหน่วยพื้นที่ (ไร่) 
8. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม (ล้าน) 
9. จ านวนวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด (แห่ง) 
10. จ านวนกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง/จ าหน่าย 
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11. จ านวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพ
สินค้า (ราย) 

12. ร้อยละเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล 
13. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
14. จ านวนแหล่งน้ า/พื้นท่ีชลประทานเพ่ิมขึ้น (แห่ง) 
15. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนจากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
16. เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกยางพารา (ไร่) 
17. จ านวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
18. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของฟาร์มปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ 
19. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของบ่อแก๊สชีวภาพภายในเกษตรกรรายย่อย 
20. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 

 กลยุทธ์ 
1. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
4. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
7. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร 
8. ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
9. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
10. เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
11. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
12. พัฒนาองค์กรเกษตรให้มีความเข้มแข็ง 
13. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
14. ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
15. การบริหารจัดการทางการเกษตร 

 

 5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
                                   "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุขในปี 2560" 
 เป้าประสงค์ 

1. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ชุมชนเข้มแข็งตามวิถีพอเพียง 
3. สังคมร่มเย็น ภายใต้การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล (PMQA) รักษาอัตลักษณ์ (วัฒนธรรม) 

 ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ 

จปฐ. 
2. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการส ารวจและผ่านเกณฑ์เป็นครัวเรือนอบอุ่น 
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3. จ านวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตลอดจนการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

4. ร้อยละของราษฎรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม และสามารถท า
ให้เกิดการจ้างงาน 

5. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างชุมชนให้มีความปลอดภัยมากขึ้น (สาย) 
6. ระดับความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
7. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ QA 
8. ร้อยละของการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
9. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
10. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
12. ระดับความส าเร็จของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
13. ระดับความส าเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วม

ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
14. ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง นักเรียน นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่

สถานประกอบการและมีอาชีพสร้างรายได้ (ราย) 
15. ส่งเสริมและสร้างแนวทางพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่เพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย 
16. ร้อยละของอ าเภอปูองกันควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
17. ร้อยละของอ าเภอสุขภาพดีวิถีไทย 
18. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน 
19. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 
20. ร้อยละชุมชนที่พัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
21. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
22. ร้อยละของการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานต่างๆ 
23. ระดับความส าเร็จในการสร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมแก่ชุมชน 
24. ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษา 
25. มีการส่งเสริมงานวิจัยด้านสังคมคนบุรีรัมย์ 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมย์ให้มีความมั่นคงเพ่ิมขึ้น 
2. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น 
3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งตามวิถีพอเพียง 
4. พัฒนาสังคมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดความสงบสุขและร่มเย็น 
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 5.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                               "อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมสู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" 

เป้าประสงค์ 
1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดดเด่นของประเทศ 
4. เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกพ้ืนที่ 
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพ 

 ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ 
3. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 
4. ระดับความส าเร็จของการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติที่ยั่งยืน 
5. ระดับความส าเร็จของการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบัญญัติต่างๆ 
6. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ 
7. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
9. ร้อยละของการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
10. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
11. .ระดับความส าเร็จในการอนุรักษ์และเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ชุ่มน้ าและในผืน

ปุา 
12. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
13. ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการจัดการ 
14. จ านวนแหล่งน้ าได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
15. จ านวนแหล่งน้ าเพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์ 
1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตส านึกท่ีดี 
3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
4. ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ 
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 
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    5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ 
                 "ประชาสังคมมีความม่ันคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน" 
 เป้าประสงค์ 

1. สังคมปลอดยาเสพติด 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. การจัดการแผนความมั่นคงภายใต้ความเข้มแข็งผสมกลมกลืนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
4. การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด 
5. การบูรณาการจัดระเบียบสังคม 
6. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน 
7. การปูองกันและเฝูาระวังภัยสุขภาพ 
8. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ภายใต้ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ระดับความส าเร็จในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด 
2. ร้อยละของหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็ง 
3. ร้อยละของการฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 
4. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาจุดตรวจจุดสกัดก้ันยาเสพติด 
5. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาเครือข่ายข่าวภาคประชาชน 
6. ร้อยละของเครือข่ายข่าวภาคประชาชนที่เพ่ิมขึ้น 
7. ระดับความส าเร็จในการปูองกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ยั่งยืน 
8. ร้อยละของความส าเร็จในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ปูองกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
9. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาสื่อและการประชาสัมพันธ์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
10. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
11. ร้อยละความส าเร็จในการปูองกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม 
12. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
13. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน 
14. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากรรักษาความสงบเรียบร้อย 
15. ร้อยละของเครือข่ายอ านวยความเป็นธรรมที่เพ่ิมข้ึน 
16. ระดับความส าเร็จในการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อความมั่นคง 
17.  ระดับความส าเร็จในการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
18.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
19.  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ 
20.  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
21.  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน 
22. ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ 
23. ระดับความส าเร็จรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 
24. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบสมานฉันท์หมู่บ้าน 
25. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด 
26. ระดับความส าเร็จในการสร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
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27. ระดับความส าเร็จในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
28. ระดับความส าเร็จในการปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
29. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
30. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
31. ระดับความส าเร็จในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
32. ระดับความส าเร็จในการปูองกันและเฝูาระวังภัยสุขภาพ 
33. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือเฝูาระวังภัยสุขภาพ 
34. ระดับความส าเร็จในการร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างประเทศ 
35. ระดับความส าเร็จในการร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างประเทศ 
36. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี 

 กลยุทธ์ 
1. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด 
2. จัดให้มีการปูองกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้สังคมปลอดยาเสพติด 
4. การปูองกันและปราบปราบอาชญากรรม 
5. พัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. พัฒนาระบบเครือข่ายภาคประชาชน 
7. พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
8. พัฒนาเพื่อความม่ันคงตามแนวชายแดน 
9. สนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ 
10. รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 
11. ส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด 
12. สร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
13. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
14. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการลดอุบัติเหตุทางถนน 
15. ปูองกันและเฝูาระวังภัยสุขภาพ 
16. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 5.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
                 "การบริหารจัดการมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล" 
 เป้าประสงค์ 

1. คุณภาพของระบบวางแผน 
2. คุณภาพระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
3. คุณภาพการประสานงานและการมีส่วนร่วม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ของ

จังหวัดผ่านสื่อต่างๆ 
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 ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. มีแผนระยะยาว 15 ปี 
2. มีการจัดกิจกรรมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาจังหวัด เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ

งบประมาณทุกปี 
3. มีแผนที่ส าคัญจ าเป็น ได้แก่แผนหลัก แผนทรัพยากรมนุษย์ แผนยุทธศาสตร์ด้านการเงิน/การพ่ึงพา

ตนเองด้านรายได้ และแผนพันธกิจ (แผน) 
4. มีการประเมินครึ่งแผนและเมื่อสิ้นสุดแผน 11 
5. มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 

(ครั้ง) 
6. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด (ครั้ง) 

 กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบแผนที่เชื่อมโยงจากแผนรายปีเป็นแผนระยะยาว 15ปี 
2. พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล 
3. ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                           *********************************** 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(อุดหนุนหน่วยงานอื่น) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
(อุดหนุนหน่วยงานอื่น) 

 
 
 
 
 

 
 



 

ส่วนที่ 5 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2559-2561) 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 (โครงการที่ด าเนินการเอง) 

 
 
 
 



 ส่วนที่  6 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

             และติดตามประเมินผล 
 

  
แผนพัฒนาสามปีที่ได้ด าเนินการไปสู่การปฏิบัติแล้วนั้น ต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็น

ขั้นตอน เพ่ือวัดระดับความส าเร็จหรือความล้มเหลวของแผนฯ เทศบาลต าบลทะเมนชัยจึงได้ก าหนดแนว
ทางการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 
6.1  องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
2548 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  1.  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
  2.  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกเองจ านวนสองคน 
  3.  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  4.  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเองจ านวนสองคน 
  5.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ 
                   อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
  1.  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3.  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 
                        ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
                        และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว 
                        กันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม ่ 
                        น้อยกว่าสามสิบวัน 
  4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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6.2  วิธีการติดตามและประเมินผล 
  การก าหนดรูปแบบวิธีการติดตามและประเมินผลเป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผล
โครงการ โดยก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตามโครง 
การภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินโครงการ บรรลุวัตถุ  ประสงค์ที่
ได้วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้ การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่การ
ประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริง เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 
  

6.3  การก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  เทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในภาพรวม  
และแยกเป็นรายโครงการที่ด าเนินการแล้วทั้งหมด อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยจะต้องเสนอรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี 
 จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผนยุทธศาสตร์
ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้
ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ 
ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละ
แนวทางการพัฒนาก่อน เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไป
ในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น จึง
ต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการ
ปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 
 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพและประเด็นการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 
 การติดตาม (Monitoring) 
 การติดตามนั้น จะท าให้เราได้ทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีถึงระยะ
ใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะท าให้หน่วยงาน
สามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการด าเนินช่วงใดตรงก าหนดระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าวมาแล้ว 
 การประเมินผล (Evaluation) 
 การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และ
ตัวชี้วัด (Indictors) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับ  
 
 
 
 
 

 



แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 
(พ.ศ. 2559-2561) 

---------------------------------------------- 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 

3.1 วิสัยทัศน ์ (5) 
          3.2 พันธกิจ  (5) 
          3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 
          3.4 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) 
          3.5 ตัวชีว้ัดและค่าเปูาหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 
          3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 
          3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 

รวม 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1.ข้อมลูสภาพทั่วไปของ 
อปท. 
 
 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
-ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพืน้ฐาน 
สถานทีท่่องเที่ยว เป็นตน้ และขอ้มูลเชิงสถิติที่ส าคัญ 
-การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่นๆที่มีลักษณะ
คล้ายกัน 
-การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพฒันาและ/
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
-มี ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (เพื่อดูการ
ด าเนินงานใน แต่ละปีทีผ่่านมาว่ามีการด าเนนิการบรรลุ
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ของแผน พัฒนามากน้อยเพียงใด 

10 
(3) 
 

(3) 
 

(2) 
 

(2) 

 

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ เพ่ือชี้ให้เห็นศักยภาพ 
ปัญหาและความต้องการ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาและ/
หรือ จปฐ. 

- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
- มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ

ของจังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดบั
ความรุนแรงของปัญหา 

 การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม 
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้าน

สังคม เช่น ก าลังแรงงาน การศกึษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหา
ยาเสพติด เปน็ต้น 

- มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่
ส าคัญของอปท.และแสดงให้เป็นศักยภาพและ
ระดับความรุนแรงของปญัหา 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯและสิ่งแวดล้อม 
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้ง

ภายในและภายนอกของ อปท. 
 SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ 

อปท. 
- การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล

พื้นฐาน 
- มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปจัจัยภายใน

ภายนอกอย่างถูกต้อง 

25 
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(3) 
 

(2) 
 

 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักภาพ
(ต่อ) 

 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพื้นที่  

- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่โดยชี้ให้เห็นขนาดและความ
รุนแรงของปัญหาและความต้องการ 

- มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่
หรือกลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน 

- การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็น
ส่วนประกอบในการจัดท าแผนพัฒนา 

6 
 

(2) 
 
 

(2) 
 

(2) 

 

3.ยุทธศาสตร ์
  3.1 วิสัยทัศน์ 

 
 มีลักษณะแสดงสถานภาพที่อปท.ต้องการจะเป็น

หรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. 

- จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็นสอดคล้องกับ
การวิเคราะห์ข้อมูล 

- มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของ
พื้นที ่

65 
5 
 
 

(3) 
 

(2) 

 

  3.2 พันธกิจ          
          -    แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อน าไปสู่การ   
               บรรลุวิสัยทัศน ์

- มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

5 
(3) 

 
(2) 

 

  3.3 ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

 ความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไข
เฉพาะของพื้นที ่

- ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
- ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและ

ตอบสนองปญัหาศักยภาพของ อปท. 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาภาค ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. 

10 
 

(4) 
(4) 
 

(2) 

 

   3.4 เป้าประสงค ์  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
- มีความสอดคล้องและสนบัสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร ์
- มีความชัดเจนเปน็รูปธรรมแสดงให้เป็นว่ามี

ความต้องการที่จะบรรลุอะไรในช่วง 4 ป ี

5 
(3) 
 

(2) 

 

 
 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

   3.5 ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัด 

- มีความชัดเจนสอดคล้องกับเปูาประสงค์ และ
สะท้อนผลลัพธต์ามเปาูประสงค ์

- สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

15 
9 
(5) 
 

(4) 

 

   3.5 ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร(์ต่อ) 

 ค่าเป้าหมาย 
- แสดงถึงความก้าวหน้าในแตล่ะปี 
- มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ท าได้

ทั้งด้านปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค 

6 
(3) 
(3) 

 

    3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร ์

 มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่
สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของพื้นที ่
- กลยุทธ์หรือแนวทางการพฒันาเชื่อมโยง

สอดคล้องกันและมีการบูรณาการกันในแต่ละ
ยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุเปูาประสงค์ 
และยุทธศาสตร ์

- มีการน าแนวทางการด าเนนิงาน/วิธีการที่
ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ 

10 
 
 
 

(5) 
 
 

(5) 

 

   3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
 โครงการ/กิจกรรม 

- มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของโครงการฯก่อนบรรจุไว้ในแผน่ 

- ความเพียงพอและชดัเจนของโครงการฯ/
กิจกรรม 

- การจัดล าดบัของโครงการฯ/กิจกรรม 
 โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชดัเจน 

และน าไปสู่ผลส าเร็จของเปูาประสงค์ 
- โครงการฯมีสาระสอดคล้องและตอบสนองกล

ยุทธ์อย่างชดัเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของ
เปูาประสงค ์

- มีโครงการฯครบถ้วนทั้ง 3 ปี(ในภาพรวมของ
แผน) 

- มีรูปแผนที่ก าหนดบริเวณด าเนนิการตาม
โครงการพัฒนา 

15 
8 
(2) 
 

(3) 
(3) 
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(3) 
 

(2) 
(2) 

 

 รวมคะแนนที่ได้ 100  
หมายเหตุ: 1. การประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
    2. ให้คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดท าแผนเก็บรวบรวมเอกสาร รายงาน แบบสอบถามไว้
ส าหรับตรวจสอบ 



            เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินโครงการ ซึ่งครอบคลุมมติ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริการจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัด จะ
เป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัตร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
โครงการ เพ่ือวัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้อง
น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของโครงการ โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม
ของแต่ละโครงการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  6 
การน าแผนพัฒนาสามปี 

ไปสู่การปฏิบัติ 
และติดตามประเมินผล 

 
 

 
 

 
 
 



 
ส่วนที่ 7 

โครงการเกินศักยภาพ 
 

 
 

 
 
 


