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องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ จึงประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙ -๒๕๖๑) เพ่ือใชเปน
กรอบแนวทางในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผตอไป
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นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ



คํานํา

พระราชบัญญัติ กํ าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองส วนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ
ตนเอง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป เพ่ือ
กําหนดกรอบทิศทางและแนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตรในการพัฒนาทองถ่ินในเขตจังหวัด และนโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน

คณะกรรมการสนับสนุนการจั ด ทํ าแผนพัฒนาองค การ บริ หารส วนตํ าบล เ มือง ไผ
ไดรวบรวมปญหาความตองการของประชาชนในตําบล ซึ่ งไดจากการจัดประชาคมหมูบาน และประชาคมตําบล
และขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเ ก่ียวของ นํามาจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) โดยผาน
การกลั่นกรองของคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕๖1)ฉบับนี้
คงเปนประโยชนในการวางแผนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผตอไป

องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ



สวนที่ 1
บทนํา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 281 กําหนดใหรัฐจะตองให
ความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนใน
ทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ และมีสวนรวม
ในการตัดสินใจแกไขปญหาในพ้ืนท่ี โดยในมาตรา 283 กําหนดไววาองคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีอํานาจ
หนาท่ีโดยท่ัวไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนโดยตรงของประชาชนในทองถ่ิน และยอมมี
ความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการ
คลัง และมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและ
ประเทศเปนสวนรวมดวย ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (1) กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ีในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง

ดังนั้น เพ่ือใหการบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน สามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินข้ึน

องคประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามป จะประกอบไปดวย ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป และประโยชนของการจัดทําแผน
พัฒนาสามป โดยเสนอตามรายหัวขอดังนี้

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ี
จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป
(Rolling Plan) ท่ีจะตองมีการทบทวนและจัดทําทุกป

แผนพัฒนาสามป มีลักษณะ ดังนี้
1. เปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติโดยมีแนวคิดหลัก คือภายใตยุทธศาสตร

การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งๆ จะมี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพ่ือใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาและวิสัยทัศนในท่ีสุด

2. เปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณ โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะใช
แผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม รวมท้ังวาง
แนวทางเพ่ือใหการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป

3. เปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน เนื่องจากแผนพัฒนาสามปมีลักษณะเปนแผนท่ีมีความตอเนื่อง
เปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนและปรับปรุงเปนประจําทุกป
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๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
๑. เพ่ือแสดงความสัมพันธเชื่อมโยง และสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบล

และการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
๒. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงระยะเวลาสามป (พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1) ท่ีมีความ

สอดคลองและสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
๓. เพ่ือเปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะพรอมท่ีจะบรรจุในเอกสาร

งบประมาณรายจายประจําป และสามารถนําไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ

ความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับแผนพัฒนาสามป

- กิจกรรม ๑ - กิจกรรม ๑ - กิจกรรม ๑
- กิจกรรม ๒ - กิจกรรม ๒ - กิจกรรรม ๒
- กิจกรรม ๓ - กิจกรรม ๓ - กิจกรรม ๓
- กิจกรรม ๔ - กิจกรรม ๔ - กิจกรรม ๔

๑.๓ ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
หลังจากท่ีไดรับกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดแลว  มี

การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรซึ่งสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดแลว ข้ันตอนตอมาคือการแปลงแผนยุทธศาสตร การพัฒนา
ไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งมีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา

โครงการ
การ

โครงการโครงการ
การ
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ข้ันตอนท่ี ๑ การเตรียมการจัดทําแผน
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาแจงใหผูเก่ียวของใน

การจัดทําแผนพัฒนาทราบ ไดแก คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล หนวยงานภายในขององคการบริหารสวนตําบล  หนวยงานท่ีเก่ียวของ
และประชาคมทราบ

ข้ันตอนท่ี ๒ การกําหนดประเด็นการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล จะสรุปยุทธศาสตรการ

พัฒนา และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมท้ังขอมูลท่ีเก่ียวของ ปญหาความตองการของ
ทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร
การพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ  ขอบเขต/ประเภทโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และ
นโยบายนายกองคการบริหารสวนตําบล และแผนพัฒนาระดับตางๆ  เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน จัดประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประชาคม
ทองถ่ินและสวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือรวมกันพิจารณา โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งแรกใหเวทีการ
ประชุมรวมกันคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีสมควรนํามาใชเปนแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป สําหรับการจัดแผนพัฒนาสามปครั้งตอไปใหท่ีประชุมพิจารณาทบทวนยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาท่ีไดคัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไววามีความเหมาะสมหรือไม เม่ือไดแนวทางการ
พัฒนาแลว ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาวาจะมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอะไรบางท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาท่ีคัดเลือก

ข้ันตอนท่ี 3 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ท่ีมี

ความสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป  มาจัดทํารายละเอียด โครงการในดานเปาหมาย ผลผลิต
ผลลัพธ  งบประมาณ  ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีจะดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามป เพ่ือใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป

ข้ันตอนท่ี 4  การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาสามป ตาม

ประเด็นท่ีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนด โดยมีเคาโครงประกอบดวย 4 สวน ดังนี้
สวนท่ี ๑ บทนํา
สวนท่ี ๒ สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา
สวนท่ี ๓ การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
สวนท่ี ๔ แนวทางการติดตามประเมินผล

๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบดวย
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเสนอนํารางแผนพัฒนาและรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณตอไป

ข้ันตอนท่ี 5  การพิจารณารางแผนพัฒนาสามป
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เสนอรางแผนพัฒนาสามปตอ

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือพิจารณาและปรับปรุงใหสมบูรณหากมีขอบกพรองกอนนําเสนอตอผูบริหาร
ทองถ่ิน



ประชุมประชาคม สวนราชการตางๆ เพ่ือคัดเลือก
ยุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนา และ

พิจารณาจัดทําแผนงาน โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น

จัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา และ
จัดทํารางแผนพัฒนาสามป และเสนอตอ

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

พิจารณารางแผนพัฒนาสามป

เสนอรางแผนพัฒนาสามป ตอผูบริหารทองถิ่น

เสนอรางแผนยุทธศาสตรฯ ตอสภาทองถิ่น

พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป

พิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามป

ประกาศใชแผนพัฒนาสามป
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ข้ันตอนท่ี 6  การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
เม่ือคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเสร็จเรียบรอยแลวเสนอให

ผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบ เม่ือสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสาม
ปตอไป

แผนผังข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่น

สภาทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
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๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
๑. องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ มีแผนพัฒนาสามป ท่ีสามารถใชประโยชนในการนําไป

ปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีไดจัดทําไวแลว
2. ใชเปนแนวทางสําหรับผูบริหารในการดําเนินการพัฒนาในชวงสามป (พ.ศ.๒๕๕9–พ.ศ.๒๕๖1)

ใหบรรลุจุดมุงหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ สามารถใชงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดในการพัฒนา

ทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ลดความเสี่ยง – ความไมแนนอนตาง ๆ
5. สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ  และกิจกรรมสรางสรรคอันเปนประโยชนตอทองถ่ิน
6. พัฒนาแรงจูงใจการแขงขันและกอใหเกิดการประสานงานท่ีดีในองคกร





สวนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา

2.1  การสรุปสถานการณการพัฒนา
ผลการพัฒนาทองถ่ินในปผานมาภายใตแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ พ.ศ.2557 ในการนํา

แผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณไมเปนไปตามแผนเทาท่ีควรอันเนื่องมาจากมีแผนงานโครงการและกิจกรรมใน
แผนพัฒนาตําบลประจําปมาก และมีรายไดท้ังท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง สวนราชการอ่ืนจัดเก็บให
และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจํากัดไมเพียงพอแกการบริหารใหเปนไปตามแผนพัฒนาทําใหประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพไมสามารถดําเนินการไดตามแผน แตสวนหนึ่งก็สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนให
ประชาชนไดพอสมควร ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ ไดวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาและโอกาสพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะหใชหลักการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน  โอกาสและอุปสรรค
(SWOT) ในการพัฒนา ดังนี้

(1) จุดแข็ง  (S: Strength)
- มีเสนทางคมนาคมท่ีสามารถติดตอไดหลายอําเภอ
- มีสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ประถมศึกษา และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลท่ีมีความพรอมมี

ศักยภาพในการจัดการศึกษา
- มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีมีศักยภาพสามารถใหบริการดาน

สาธารณสุขแกประชาชนไดดีในระดับหนึ่ง
- มีหนวยปฏิบัติการกูชีพกูภัยของ อบต.ท่ีมีศักยภาพในการใหบริการประชาชน
- มีพ้ืนท่ีกวางขวาง ภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมท้ังสภาวะแวดลอมท่ีเหมาะแกการทําการเกษตร
- ผูนํามีภาวะความเปนผูนําสูง พรอมใหความรวมมือในการบริหารงาน

(2)  จุดออน (W: Weakness)
- มีพ้ืนท่ีกวางมาก แตมีงบประมาณในการพัฒนาจํานวนจํากัด
- แหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค และเพ่ือการเกษตร ยังไมเพียงพอ
- ประชาชนสวนใหญคุณภาพชีวิตยังไมดีเทาท่ีควร
- ประชาชนขาดจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะดาน
- ผูนําขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีและไมคํานึงถึงระเบียบ กฎหมายในการบริหาร

(3) โอกาส (O: Opportunity)
- พ.ร.บ.การกระจายอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2542 กําหนดให อบต.มีอํานาจ

หนาท่ีในการพัฒนาตําบล ท้ังในดานเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม
- นโยบายรัฐบาลในทุกๆ ดาน เชน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจัง ซึ่งถือเปนวาระ

แหงชาติ นโยบายสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน นโยบายสนับสนุนสงเสริมการปลูกพืชท่ีเปน
อาหารเพ่ิมมากข้ึน เปนตน

- จัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินตางๆ ในเขตจังหวัด
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(4) ขอจํากัด (T: Threat)
- พ้ืนท่ีสวนใหญมีความแหงแลง มีลักษณะเปนดินท่ีขาดความอุดมสมบูรณ



- สภาพภูมิประเทศ ความเปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกรอน การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงมากข้ึน
สงผลกระทบตอระบบโครงสรางพ้ืนฐาน

- สื่อตางๆ เชน โทรทัศน อินเตอรเน็ต เขามีอิทธิพลตอเด็กและเยาวชน ทําใหกระแสบริโภคนิยมและ
วัตถุนิยมรุนแรงมากข้ึน ทําลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชน

- ความขัดแยงระหวางกฎหมาย และวิธีการปฏิบัติ ทําใหเจาหนาท่ีไมสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
เต็มท่ี

- สภาวการณทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ภูมิภาคสงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน

2.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
จากการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ในรอบปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7

โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้ังหมด จํานวน 158 โครงการ งบประมาณ 45,809500.- บาท  โครงการท่ี
ดําเนินการจริง 61 โครงการ คิดเปนรอยละ 38.61 ของโครงการตามแผนพัฒนา ใชงบประมาณท้ังหมด
28,482,660.-บาท คิดเปนรอยละ 62.18 ของงบประมาณตามแผนพัฒนา

รายละเอียดผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้
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ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการ
ในแผนพัฒนา

โครงการท่ี
ดําเนินการ

จริง

คิดเปน
รอยละ

งบประมาณ
ในแผนพัฒนา

งบประมาณ
ท่ีดําเนินการจริง

คิดเปน
รอยละ

1. การพัฒนาดาน
บานเมืองนาอยู

56 22 39.29 19,859,000.- 11,758,000.- 59.21

2. การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

27 7 29.96 12,600,000.- 8,540,000.- 67.78

3. การพัฒนาดาน
การศึกษา การกีฬา
นันทนาการ และ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี

48 16 33.33 8,866,000.- 5,680,860.- 64.08

ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการ
ในแผนพัฒนา

โครงการท่ี
ดําเนินการ

จริง

คิดเปน
รอยละ

งบประมาณ
ในแผนพัฒนา

งบประมาณ
ท่ีดําเนินการจริง

คิดเปน
รอยละ



จากแผนการดําเนินงานในปท่ีผานมา (พ.ศ.๒๕๕7) เม่ือพิจารณาจากจํานวนโครงการท่ีปรากฏใน
แผนพัฒนาและจํานวนโครงการท่ีการดําเนินการจริงในเชิงปริมาณเพียงรอยละ 61 นับวาเปนการดําเนินการท่ียัง
ไมบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว เนื่องจากจํานวนโครงการในแผนพัฒนามีจํานวนมาก แตมีขอจํากัดในดาน
งบประมาณท่ีมีไมเพียงพอท่ีจะตอบสนองตอความตองการของประชาชน

2.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจําปในเชิงคุณภาพ
การจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล   ท่ีผานมานั้นไดกําหนดไวหลายดานและแตละ

ดานคํานึงถึงปญหาและความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเปนหลัก โดยการจัดทํา
แผนงาน /โครงการ  ซึ่งเกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน รวมคิด รวมทํา รวมแสดงความคิดเห็นใน
ระดับชุมชน หมูบาน โดยเรียงลําดับความสําคัญกอน-หลัง เอาไว จากการท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการ
ไปแลว ในปท่ีผานมาปรากฏวาการดําเนินการยังไมสามารถแกไขปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีได
เทาท่ีควร เนื่องจากงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลมีจํากัดและมักจะมีปญหาอ่ืนๆ ทําใหองคการบริหาร
สวนตําบลไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว


สวนที่ 3

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ อยูภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2559–
2563) เปนการกําหนดวาในอนาคตองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ จะเปนไปในทิศทางใดและเปนเครื่องมือ
กําหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาตําบลสามป (พ.ศ.2559–2561) วามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเพียงใด โดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาดังนี้

4. การพัฒนาศักยภาพ
ของคนและความ
เขมแข็งของชุมชน

3 1 33.34 144,500.- 10,000.- 6.92

5. การพัฒนาระบบการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

3 1 33.34 90,000.- 70,000.- 77.78

6.การพัฒนาดานการ
สงเสริมการทองเท่ียว

1 - 0 40,000.- - 0

7. ดานการสงเสริม
การเกษตร

3 3 100 190,000.- 250,000.- 131.58

8. การพัฒนาดาน
การเมืองการบริหาร

17 11 64.71 4,020,000.- 2,173,800.- 54.08

รวม 158 61 38.61 45,809500.- 28,482,660.- 62.18



ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม/บํารุงรักษา และพัฒนาเสนทางคมนาคม
2. พัฒนาระบบน้ําและแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และเพ่ือการเกษตร
3. พัฒนาและบํารุงรักษาระบบไฟฟาสาธารณะ

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนและสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแกกลุมผูดอยโอกาส
2. สรางความม่ันคงในอาชีพ และเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน
3. สงเสริมดานการสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การปองกันและระงับโรคติดตอ
4. สงเสริมและพัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
6. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ยุทธศาสตรท่ี 3 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. สงเสริมการจัดการขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1. การจัดการและสนับสนุนการศึกษา
2. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อนุรักษ ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี

และภูมิปญญาทองถ่ิน
3. สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี
2. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
3. ปรับปรุง พัฒนา จัดหาวัสดุครุภัณฑ และเทคโนโลยีท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการในการใหบริการประชาชน



10
3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 ดานเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม บํารุงรักษา และพัฒนาเสนทางคมนาคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 กอสรางถนนมูลดิน
พรอมลงลูกรังถนน
เลียบคลองลุมงูเหลือม
หมู 1 บานหนองปรือ

เพ่ือใหมีเสนทาง
คมนาคมสภาพท่ี
เหมาะสําหรับการ
ขนสงพืชผลทางการ
เกษตร

กว า ง  4 เมตร ยาวประมาณ
3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

760,000.- - - จํานวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และการ
ขนสงพืชผลทางการ
เกษตร

กองชาง

2 กอสรางถนน ค.ส.ล.
หมู 2

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม

กวาง 5 เมตร ยาวประมาณ 800
เมตร  หนา 0.15 เมตร

700,000.- 700,000.- 600,000.- จํานวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชาง

3 กอสรางศาลา
ประชาคม หมู 6

เพ่ือใชเปนสถานท่ี
ประชุมประชาคม

กวาง 8 เมตร ยาว 16 เมตร 350,000.- - - จํานวนศาลา
ประชาคมท่ี
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีสถานท่ี
สําหรับการประชุม
ประชาคมรวมกัน

กองชาง

ผ .0๑
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

4 ปรับปรุงถนนลูกรัง
สายคุมโคกขาม
หมู 4

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม

กว า ง  5 เมตร ยาวประมาณ
3,000 เมตร  หนา 0.15 เมตร

600,000.- - - จํานวนถนนท่ี
ไดรับการ
บํารุงรักษา

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชาง

5 กอสรางถนนมูลดิน
พรอมลงลูกรัง หมู 5

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม และ
การขนสงพืชผล
ทางการเกษตร

กวาง 5 เมตร ยาวประมาณ
3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

1,000,000.- - - จํานวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และการ
ขนสงพืชผลทางการ
เกษตร

กองชาง

6 กอสรางถนน ค.ส.ล.
หมู 3

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม

กวาง 5 เมตร ยาวประมาณ
300 เมตร หนา 0.15 เมตร

750,000.- - - จํานวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชาง

7 กอสรางถนน ค.ส.ล.
หมู 7

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม

กวาง 4 เมตร ยาวประมาณ 500
เมตร หนา 0.15 เมตร

1,000,000.- - - จํานวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชาง

8 กอสรางทางระบายนํ้า
หมู 9

เพ่ือระบายนํ้าท่ีอาจ
ทวมขังชวงฤดูฝน

ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร 670,000.- - - จํานวนทาง
ระบายนํ้าท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ไมมีนํ้าทวมขังใน
หมูบาน

กองชาง

9 กอสรางถนน ค.ส.ล.
หมู 10

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม

กวาง 4 เมตร ยาวประมาณ 400
เมตร หนา 0.15 เมตร

700,000.- - - จํานวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชาง

10 กอสรางถนน ค.ส.ล.
หมู 11

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม

กวาง 5 เมตร ยาวประมาณ 200
เมตร หนา 0.15 เมตร

650,000.- - - จํานวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชาง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

11 กอสรางทางระบายนํ้า
หมู 12

เพ่ือระบายนํ้าท่ีอาจ
ทวมขังชวงฤดูฝน

ระยะทางประมาณ 4,000 เมตร 800,000.- 800,000.- 800,000.- จํานวนทาง
ระบายนํ้าท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ไมมีนํ้าทวมขังใน
หมูบาน

กองชาง

12 กอสรางถนน ค.ส.ล.
หมู 13

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม

กวาง 5 เมตร ยาวประมาณ 500
เมตร หนา 0.15 เมตร

600,000.- 500,000.- 500,000.- จํานวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชาง

13 กอสรางถนน ค.ส.ล.
หมู 14

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม

กวาง 4 เมตร ยาวประมาณ
1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

850,000.- 850,000.- 850,000.- จํานวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชาง

14 ซอมแซมถนนลูกรัง
หมู 15

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม

กวาง 5 เมตร ยาวประมาณ
1,000 เมตร  หนา 0.15 เมตร

320,000.- - - จํานวนถนนท่ี
ไดรับการ
บํารุงรักษา

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชาง

15 กอสรางถนน ค.ส.ล.
หมู 17

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม

กวาง 5 เมตร ยาวประมาณ 200
เมตร หนา 0.15 เมตร

660,000.- - - จํานวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชาง

16 กอสรางถนน ค.ส.ล.
หมู 18

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม

กวาง 5 เมตร ยาวประมาณ 800
เมตร หนา 0.15 เมตร

850,000.- 850,000.- 850,000.- จํานวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชาง

17 กอสรางถนน ค.ส.ล.
หมู 1

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม

กวาง 4 เมตร ยาวประมาณ 700
เมตร  หนา 0.15 เมตร

- 1,600,000.- 1,600,000.- จํานวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชาง

18 กอสรางทางระบายนํ้า
หมู 2

เพ่ือระบายนํ้าท่ีอาจ
ทวมขังชวงฤดูฝน

ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร - 450,000.- 450,000.- จํานวนทาง
ระบายนํ้าท่ี
เพ่ิมข้ึน
มาตรฐาน

ไมมีนํ้าทวมขังใน
หมูบาน

กองชาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

19 ปรับปรุงถนนลูกรัง
หมู 3

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม

กวาง 4 เมตร ยาวประมาณ
1,200 เมตร  หนา 0.15 เมตร

- 576,000.- - จํานวนถนนท่ี
ไดรับการ
บํารุงรักษา

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชาง

20 กอสรางถนน ค.ส.ล.
หมู 5

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม

กวาง 5 เมตร ยาวประมาณ 400
เมตร หนา 0.15 เมตร

- 500,000.- 500,000.- จํานวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชาง

21 กอสรางศาลา
ประชาคม หมู 9

เพ่ือใชเปนสถานท่ี
ประชุมประชาคม

1 หลัง - 350,000.- - จํานวนศาลา
ประชาคมท่ี
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีสถานท่ี
สําหรับการประชุม
ประชาคมรวมกัน

กองชาง

22 วางทอระบายนํ้า
หมู 12

เพ่ือระบายนํ้าท่ีอาจ
ทวมขังชวงฤดูฝน

จํานวน 5 จุด - 50,000.- - จํานวนทาง
ระบายนํ้าท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ไมมีนํ้าทวมขังใน
หมูบาน

กองชาง

23 ลงลูกรังถนนเลียบ
คลองบานโนนรัง –
บานไรไถ

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม และ
การขนสงพืชผล
ทางการเกษตร

กวาง 4 เมตร ยาวประมาณ
2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

- 500,000.- - จํานวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และการ
ขนสงพืชผลทางการ
เกษตร

กองชาง

24 กอสรางถนนมูลดิน
พรอมลงลูกรัง หมู 15

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม

กวาง 5 เมตร ยาวประมาณ 500
เมตร หนา 0.15 เมตร

- 200,000.- - จํานวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการขนสง
พืชผลทางการเกษตร

กองชาง



14

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

25 วางทอระบายนํ้า
ค.ส.ล.หมู 17

เพ่ือระบายนํ้าท่ีอาจ
ทวมขังชวงฤดูฝน

ระยะทางประมาณ 200 เมตร - 180,000.- - จํานวนทาง
ระบายนํ้าท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ไมมีนํ้าทวมขังใน
หมูบาน

กองชาง

26 ปรับปรุงถนนลูกรัง
เลียบคลองบานสระ
ขาม-วัดคลองนํ้าใส

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม และ
การขนสงพืชผล
ทางการเกษตร

กวาง 4 เมตร ยาวประมาณ
3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

500,000.- 500,000.- 500,000.- จํานวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และการ
ขนสงพืชผลทางการ
เกษตร

กองชาง

27 กอสรางถนน ค.ส.ล.
หมู 4

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม

กวาง 4 เมตร ยาวประมาณ
1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

800,000.- 800,000.- 800,000.- จํานวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชาง

28 วางทอระบายนํ้า
หมู 6

เพ่ือระบายนํ้าท่ีอาจ
ทวมขังชวงฤดูฝน

ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร - - 1,000,000.- จํานวนทาง
ระบายนํ้าท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ไมมีนํ้าทวมขังใน
หมูบาน

กองชาง

29 ปรับปรุงถนนลูกรัง
หมู 10

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม

กว า ง 5  เมตร ยาวประมาณ
1,000 เมตร  หนา 0.15 เมตร

- - 240,000.- จํานวนถนนท่ี
ไดรับการ
บํารุงรักษา

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชาง

30 กอสรางทางระบายนํ้า
หมู 11

เพ่ือระบายนํ้าท่ีอาจ
ทวมขังชวงฤดูฝน

ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร - - 600,000.- จํานวนทาง
ระบายนํ้าท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ไมมีนํ้าทวมขังใน
หมูบาน

กองชาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

31 กอสรางศาลา
ประชาคม หมู 11

เพ่ือใชเปนสถานท่ี
ประชุมประชาคม

1 หลัง - - 350,000.- จํานวนศาลา
ประชาคมท่ี
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีสถานท่ี
สําหรับการประชุม
ประชาคมรวมกัน

กองชาง

32 ปรับปรุงถนนลูกรัง
หมู 12

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม

กวาง 5 เมตร ยาวประมาณ
1,500 เมตร  หนา 0.15 เมตร

- - 500,000.- จํานวนถนนท่ี
ไดรับการ
บํารุงรักษา

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชาง

33 กอสรางทางระบายนํ้า
หมู 14

เพ่ือระบายนํ้าท่ีอาจ
ทวมขังชวงฤดูฝน

ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร - - 900,000.- จํานวนทาง
ระบายนํ้าท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ไมมีนํ้าทวมขังใน
หมูบาน

กองชาง

34 ลงลูกรังทางเลียบ
คลองอีสาณเขียว
หมู 14

เพ่ือความสะดวกใน
การขนสงพืชผล
ทางการเกษตร

กวาง 4 เมตร ยาวประมาณ
3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

- - 769,000.- จํานวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการขนสง
พืชผลทางการเกษตร

กองชาง

35 วางทอระบายนํ้า
ค.ส.ล.หมู 15

เพ่ือระบายนํ้าท่ีอาจ
ทวมขังชวงฤดูฝน

ระยะทางประมาณ 500 เมตร - - 470,000.- จํานวนทาง
ระบายนํ้าท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ไมมีนํ้าทวมขังใน
หมูบาน

กองชาง

36 กอสรางถนน ค.ส.ล.
หมู 16

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม

กวาง 4 เมตร ยาวประมาณ 350
เมตร หนา 0.15 เมตร

- - 930,000.- จํานวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชาง

37 ปรับปรุงถนนลูกรัง
หมู 16

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม

กวาง 6 เมตร ยาวประมาณ
3,000 เมตร  หนา 0.15 เมตร

- - 1,150,000.- จํานวนถนนท่ี
ไดรับการ
บํารุงรักษา

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

38 กอสรางทางระบายนํ้า
หมู 18

เพ่ือระบายนํ้าท่ีอาจ
ทวมขังชวงฤดูฝน

ระยะทางประมาณ 3,000 เมตร - - 1,800,000.- จํานวนทาง
ระบายนํ้าท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ไมมีนํ้าทวมขังใน
หมูบาน

กองชาง

39 กอสรางถนนมูลดิน
พรอมลงลูกรังเลียบ
คลองอีสาณเขียว
หมู 18

เพ่ือความสะดวกใน
การขนสงพืชผล
ทางการเกษตร

กวาง 4 เมตร ยาวประมาณ
2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

- - 500,000.- จํานวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการขนสง
พืชผลทางการเกษตร

กองชาง

40 ปรับปรุงถนนลูกรัง
สายสระขาม-โนนรัง

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม

กวาง 4 เมตร ยาวประมาณ
3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

- - 1,440,000.- จํานวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการคมนาค
และการขนสงพืชผล
การเกษตร

กองชาง

41 กอสรางทางระบายนํ้า
หมู 3

เพ่ือระบายนํ้าท่ีอาจ
ทวมขังชวงฤดูฝน

ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร - - 900,000.- จํานวนทาง
ระบายนํ้าท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ไมมีนํ้าทวมขังใน
หมูบาน

กองชาง

42 กอสรางหอกระจาย
ขาว หมู 5

เพ่ือใชเปนสื่อ
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร

1 โครงการ - - 200,000 จํานวนหอ
กระจายขาวท่ี
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสารอยางท่ัวถึง

43 กอสรางถนน คสล.
หมู 9

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม

กวาง 4 เมตร ยาวประมาณ 580
เมตร หนา 0.15 เมตร

- - 1,160,000.- จํานวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชาง

44 ปรับปรุงถนนลูกรัง
หมู 9

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม

กว า ง 5  เมตร ยาวประมาณ
5,000 เมตร  หนา 0.15 เมตร

- - 1,200,000.- จํานวนถนนท่ี
ไดรับการ
บํารุงรักษา

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชาง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

45 กอสรางถนนมูลดิน
พรอมลงลูกรัง หมู 10

เพ่ือความสะดวกใน
การขนสงพืชผล
ทางการเกษตร

กวาง 4 เมตร ยาวประมาณ
1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร

- - 400,000.- จํานวนถนนท่ี
เพ่ิมข้ึน และได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการขนสง
พืชผลทางการเกษตร

กองชาง

46 จางเหมาซอมแซม
ถนนลูกรังภายใน
หมูบาน

เพ่ือบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมถนน
ภายในหมูบาน

18 หมูบาน 500,000.- 500,000.- 500,000.- ถนนภายใน
หมูบานอยูใน
สภาพใชงานได
อยูเสมอ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชาง

47 ปรับปรุงถนนลูกรัง
สายบานหนองปรือ –
บานโนนแดง

เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนในการ
คมนาคมระหวางต.
เมืองไผ กับ ต.หนอง
ชัยศรี

กวาง 5 เมตร ยาว 5,000 เมตร 1,200,000.- - - จํานวนแหลงนํ้า
เพ่ือการเกษตรท่ี
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ
ทําการเกษตรตลอด
ท้ังป

กองชาง



18
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบน้ําและแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

48 ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือ
การเกษตร หมู 1

เพ่ือเปนแหลงนํ้า
สําหรับทําการเกษตร

ขนาดลึกไมต่ํากวา 30 เมตร - - 100,000.- จํานวนแหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีนํ้า
สําหรับทํา
การเกษตร
ตลอดท้ังป

กองชาง

49 ปรับปรุงทอเมน
ประปาหมูบาน หมู 2

เพ่ือปรับปรุงทอเมน
ประปาใหสามารถสง
นํ้าอุปโภคบริโภคได
อยางท่ัวถึง

หมู 2 บานสระขาม - - 500,000.- การสงนํ้าระบบ
ประปามีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

ประชาชนมี
นํ้าประปาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

50 กอสรางระบบประปา
หมูบาน หมู 3

เพ่ือปรับปรุงระบบปา
เดิมใหสามารถดื่มได

ขนาดความจุไมนอยกวา 20
ลูกบาศกเมตร

- - 1,000,000.- นํ้าประปามีคุณภาพ
มากข้ึน

ประชาชนมี
นํ้าประปาท่ี
สามารถบริโภค
ไดอยางท่ัวถึง

กองชาง

51 ปรับปรุงทอเมน
ประปาหมูบานคุม
หนองตะลุมปุก หมู 4

เพ่ือปรับปรุงทอเมน
ประปาใหสามารถสง
นํ้าอุปโภคบริโภคได
อยางท่ัวถึง

คุมหนองตะลุมปุก หมู 4
บานหนองไผ

- - 900,000.- การสงนํ้าระบบ
ประปามีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

ประชาชนมี
นํ้าประปาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

52 กอสรางระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ
หมู 8

เพ่ือใหมีนํ้าสําหรับการ
อุปโภค-บริโภค

ขนาดความจุไมนอยกวา 100
ลูกบาศกเมตร

3,500,000.- - - จํานวนครัวเรือนท่ีมี
นํ้าประปาใชอยาง
ท่ัวถึง

ประชาชนมี
นํ้าประปาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

53 ขยายเขตประปา
หมูบาน หมู 10

เพ่ือขยายเขต
ใหบริการนํ้าประปา
อยางท่ัวถึง

ระยะทางประมาณ 1,000
เมตร

100,000.- - - จํานวนครัวเรือนท่ีมี
นํ้าประปาใชเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมี
นํ้าประปาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

54 ขุดลอกสระนํ้าบาน
โคกกระชาย หมู 10

เพ่ือกักเก็บนํ้าสําหรับ
การอุปโภค-บริโภค

กวาง 120 เมตร ยาว
120 เมตร ลึก 3 เมตร

- - 5,000,000.- จํานวนครัวเรือนท่ีมีนํ้า
อุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีนํ้า
อุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ

กองชาง

55 ขุดลอกหนองโสน
หมู 12

เพ่ือกักเก็บนํ้าสําหรับ
ทําการเกษตร

กวาง 120 เมตร ยาว 120
เมตร ลึก 3 เมตร

- - 2,000,000.- จํานวนแหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีนํ้า
สําหรับทํา
การเกษตร
ตลอดท้ังป

กองชาง

56 ขุดลอกคลอง
บานโนนรัง หมู 13

เพ่ือกักเก็บนํ้าสําหรับ
ทําการเกษตร

กวาง 5 เมตร ยาว 3,500
เมตร ลึก 3 เมตร

- - 2,000,000.- จํานวนแหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีนํ้า
สําหรับทํา
การเกษตร
ตลอดท้ังป

กองชาง

57 กอสรางระบบประปา
ผิวดิน หมู 13

เพ่ือใหมีนํ้าสําหรับการ
อุปโภค-บริโภค

ขนาดความจุไมนอยกวา 20
ลูกบาศกเมตร

- - 1,000,000.- จํานวนครัวเรือนท่ีมี
นํ้าประปาใชอยาง
ท่ัวถึง

ประชาชนมี
นํ้าประปาท่ี
สามารถบริโภค
ไดอยางท่ัวถึง

กองชาง

58 กอสรางฝายทดนํ้า
หมู 14

เพ่ือทดนํ้าในชวงฤดู
ฝนท่ีอาจเกิดความ
เสียหายแกพืชผลทาง
การเกษตร

จํานวน 2 จุด - 500,000.- - จํานวนฝายทดนํ้าท่ี
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีฝาย
ทดนํ้าท่ีสามารถ
บรรเทาความ
เสียหายแก
พืชผลทาง
การเกษตร

กองชาง

59 ติดตั้งประปา เพ่ือบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมระบบประปา
หมูบาน

ระบบประปาท่ีอยูในความ
ดูแลของ อบต.

200,000.- 200,000- 200,000.- ระบบประปาใชงานได
อยูเสมอ

ประชาชนมีนํ้า
อุปโภคบริโภค

กองชาง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

60 วางทอสงนํ้าเขาสระ
หนองพลวง หมู 14

เพ่ือสงนํ้าเขาไปกักเก็บ
ไวสําหรับการอุปโภค-
บริโภค

วางทอขนาด 0.80 เมตร
จํานวนประมาณ 20 ทอน

- - 200,000.- จํานวนครัวเรือนท่ีมีนํ้า
อุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีนํ้า
อุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ

กองชาง

61 ขุดลอกสระนํ้าหนอง
นกเขียน หมู 3

เพ่ือกักเก็บนํ้าสําหรับ
ทําการเกษตร

กวาง 40 เมตร ยาว 40 เมตร
ลึก 4 เมตร

- - 320,000.- จํานวนแหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีนํ้า
สําหรับทํา
การเกษตร
ตลอดท้ังป

กองชาง

62 ขุดลอกสระนํ้าหนอง
ขนาย หมู 17

เพ่ือกักเก็บนํ้าสําหรับ
ทําการเกษตร

กวาง 40 เมตร ยาว 40 เมตร
ลึก 4 เมตร

- - 1,500,000.
-

จํานวนแหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีนํ้า
สําหรับทํา
การเกษตร
ตลอดท้ังป

กองชาง

63 ขุดลอกหนองสระไผ
หมู 18

เพ่ือกักเก็บนํ้าสําหรับ
ทําการเกษตร

กวาง 40 เมตร ยาว 40 เมตร
ลึก 4 เมตร

- - 670,000.- จํานวนแหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีนํ้า
สําหรับทํา
การเกษตร
ตลอดท้ังป

กองชาง

64 กอสรางระบบประปา
บาดาล หมู 12

เพ่ือปรับปรุงระบบ
ประปาใหสามารถสง
นํ้าอุปโภคบริโภคได
อยางท่ัวถึง

ขนาดความจุไมนอยกวา 20
ลูกบาศกเมตร

600,000 - - ระบบประปามี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

ประชาชนมนํ้ีา
อุปโภคบริโภค

กองชาง

65 ขุดลอกสระนํ้า
หนองเตา หมู 9

เพ่ือกักเก็บนํ้าสําหรับ
การอุปโภค-บริโภค

กวาง 90 เมตร ยาว 90 เมตร
ลึก 1.5 เมตร

- - 800,000.- จํานวนครัวเรือนท่ีมีนํ้า
อุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีนํ้า
อุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ

กองชาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

66 ขุดลอกคลองอิสาน
เขียว หมู 4 บาน
หนองไผ

เพ่ือกักเก็บนํ้าสําหรับ
ทําการเกษตร

กวาง 6 เมตร ยาว 1,500
เมตร ลึก 4 เมตร

1,200,000.- - - จํานวนแหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีนํ้า
สําหรับทํา
การเกษตร
ตลอดท้ังป

กองชาง

67 ขุดลอกคลองเหนือ
หมู 6 บานนาจาน

เพ่ือกักเก็บนํ้าสําหรับ
ทําการเกษตร

กวาง 6 เมตร ยาว 4,000
เมตร ลึก 4 เมตร

1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- จํานวนแหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีนํ้า
สําหรับทํา
การเกษตร
ตลอดท้ังป

กองชาง

68 ขุดลอกคลองดอน
หวาย หมู 12
บานนอยพัฒนา

เพ่ือกักเก็บนํ้าสําหรับ
ทําการเกษตร

กวาง 5 เมตร ยาว 3,500
เมตร ลึก 3 เมตร

1,700,000.- - - จํานวนแหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีนํ้า
สําหรับทํา
การเกษตร
ตลอดท้ังป

กองชาง

69 ขุดลอกคลองหนอง
ประดู หมู 13
บานโนนรัง

เพ่ือกักเก็บนํ้าสําหรับ
ทําการเกษตร

กวาง 100 เมตร ยาว 120
เมตร ลึก 3 เมตร

1,200,000.- - - จํานวนแหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีนํ้า
สําหรับทํา
การเกษตร
ตลอดท้ังป

กองชาง

70 ขุดลอกสระนํ้า
บานหนองมวง หมู 7

เพ่ือกักเก็บนํ้าสําหรับ
การอุปโภค-บริโภค

กวาง 200 เมตร ยาว 200
เมตร   ลึก 6 เมตร

2,500,000.- 2,500,000.- 2,500,000.- จํานวนครัวเรือนท่ีมีนํ้า
อุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีนํ้า
อุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ

กองชาง

71 ขุดลอกสระนํ้า
หนองพันชุลี หมู 15

เพ่ือกักเก็บนํ้าสําหรับ
การอุปโภค-บริโภค

กวาง 120 เมตร ยาว 120
เมตร   ลึก 3 เมตร

1,400,000.- - - จํานวนครัวเรือนท่ีมีนํ้า
อุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีนํ้า
อุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ

กองชาง



22

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

72 ขุดลอกคลองหวยลึก
หมู 8 บานหวยลึก

เพ่ือกักเก็บนํ้าสําหรับ
ทําการเกษตร

กวาง 20 เมตร ยาว 2,500
เมตร ลึก 5 เมตร

2,600,000.- 2,600,000.- 2,600,000.- จํานวนแหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีนํ้า
สําหรับทํา
การเกษตร
ตลอดท้ังป

กองชาง

73 โครงการขุดลอกลํา
หวยหรุงงูเหลือม
บานหนองปรือ-
เมืองไผ

เพ่ือกักเก็บนํ้าสําหรับ
ทําการเกษตร

กวาง 15 เมตร ยาว 2,300
เมตร ลึก 4 เมตร

2,000,000.- 2,000,000.- 2,000,000.- จํานวนแหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีนํ้า
สําหรับทํา
การเกษตร
ตลอดท้ังป

กองชาง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.3  แนวทางการพัฒนา พัฒนาและบํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

74 ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร

เพ่ือขยายเขตการ
ใหบริการไฟฟาเพ่ือ
การเกษตรแก
ประชาชน

หมู 1,6,12,18 500,000.- 500,000.- 500,000.- จํานวนครัวเรือนท่ีใช
ไฟฟาเพ่ือการเกษตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การทําการเกษตร
มากขึ้น

กองชาง

75 อุดหนุนการการไฟฟา
อําเภอหนองก่ี

เพ่ือขยายเขตการ
ใหบริการไฟฟาแก
ประชาชน

1.หมู 5-12 ระยะทาง 1,000
เมตร
2.หมู 7 ระยะทาง 500 เมตร
3.หมู 9 ระยะทาง 1,000 เมตร
4.หมู 17 ระยะทาง 1,000
เมตร
5.วัดปาโนนจันทา

1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- จํานวนครัวเรือนท่ีใช
ไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมี
ไฟฟาใชครบทุก
หลังคาเรือน

กองชาง
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี รมเย็น เปนสุข ในป 2560
- ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1  แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแกกลุมผูดอยโอกาส

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

76 เงินสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ

เพ่ือจายเงินเบี้ยยังชีพ
ใหแกผูสูงอายุ

ผูสูงอายุ จํานวน 1,084 คน 8,500,000.- 8,500,000.- 8,500,000.- ผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพ
ครบทุกราย

ผูสูงอายุไดรับ
สวัสดิการทําให
มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน

สวัสดิการ
สังคม

77 เงินสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพความพิการ

เพ่ือจายเงินเบี้ยยังชีพ
ใหแกคนพิการ

คนพิการ จํานวน 306 คน 2,940,000.- 2,940,000.- 2,940,000.- ผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพ
ครบทุกราย

ผูพิการไดรับ
สวัสดิการทําให
มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน

สวัสดิการ
สังคม

78 เงินสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูปวยเอดส

เพ่ือจายเงินเบี้ยยังชีพ
ใหแกผูปวยเอดส

ผูปวยเอดส จํานวน 20 คน 120,000.- 120,000.- 120,000.- ผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยัง
ชีพครบทุกราย

ผูปวยเอดสไดรับ
สวัสดิการทําให
มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน

สวัสดิการ
สังคม

79 อุดหนุนเหลากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
ตามภารกิจของเหลา
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย

เหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย 10,000.- 10,000.- 10,000.- เหลากาชาดจังหวัด
บุรีรัมยไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณ

ผูยากจน
คนชรา
เด็ก และสตรีมี
มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน

สํานักปลัด

80 สงเคราะหคนยากจน
ผูมีรายไดนอย หรือ
ดอยโอกาส และผูมี
รายไดปานกลาง

เพ่ือสงเคราะห
ครอบครัวผูมีรายได
นอย และไรท่ีพ่ึง

ครอบครัวผูมีรายไดนอย และไร
ท่ีพ่ึงภายในตําบลเมืองไผ

50,000.- 50,000.- 50,000.- จํานวนครอบครัวผูมี
รายไดนอย และไรท่ีพ่ึง
ท่ีไดรับการชวยเหลือ

ครอบครัวผูมี
รายไดนอย และ
ไรท่ีพ่ึงมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

สวัสดิการ
สังคม
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2.2 แนวทางการพัฒนา สรางความม่ันคงในอาชีพ และเพิ่มรายไดใหแกประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

๒2561
(บาท)

81 ฝกอบรมสงเสริมอาชีพ
กลุมสตรี

เพ่ือสงเสริมการ
ประกอบอาชีพ และเพ่ิม
รายไดใหแกกลุมสตรี

กลุมสตรีตําบลเมืองไผ 50,000.- 50,000.- 50,000.- กลุมสตรีมีงานทํา
มีรายไดท่ีมากข้ึน

กลุมสตรีมคีุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

สวัสดิการ
สังคม

82 ฝกอบรมสงเสริมอาชีพ
กลุมผูดอยโอกาส

เพ่ือสงเสริมการ
ประกอบอาชีพ และเพ่ิม
รายไดใหแกกลุม
ผูดอยโอกาส

กลุมผูดอยโอกาสตําบลเมืองไผ 50,000.- 50,000.- 50,000.- กลุมผูดอยโอกาส
มีงานทํามีรายไดท่ี
มากข้ึน

กลุมผูดอยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

สวัสดิการ
สังคม

83 ฝกอบรมการปลูก
หมอนเพ่ือเลี้ยงไหม

เพ่ือใหประชาชนปลูก
หมอนเพ่ือเลี้ยงไหม

หมูบานละ 10 คน 50,000.- 50,000.- 50,000.- ประชาชนมีอาชีพ
และมีรายได

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

สวนสงเสริม
การเกษตร

84 ฝกอบรมการปลูกพืช
พลังงานทดแทน

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนปลูกพืช
พลังงานทดแทน

หมูบานละ 10 คน 50,000.- 50,000.- 50,000.- ประชาชนมีอาชีพ
และมีรายได

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

สวนสงเสริม
การเกษตร

85 ฝกอบรมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร

หมูบานละ 10 คน 50,000.- 50,000.- 50,000.- ประชาชนมีอาชีพ
และมีรายได

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

สวนสงเสริม
การเกษตร

86 ฝกอบรมการผลิตปุย
อินทรียชีวภาพ

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนผลิตปุย
ชีวภาพใชในการเกษตร
ปลอดสาร

หมูบานละ 10 คน 50,000.- 50,000.- 50,000.- ลดตนทุนการใช
ปุย

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

สวนสงเสริม
การเกษตร
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

87 ประชุมช้ีแจงอาสาสมัคร
จัดเก็บขอมูลเพ่ือการ
พัฒนาชนบทไทย

เพ่ือใหผูนําชุมชน/
อาสาสมัครมีความรู
ความเขาในการจัดเก็บ
ขอมูล

หมูบานละ 5 คน 20,000 - - มีการจัดเก็บขอมูล
100%

ขอมูลถูกตองใช
ประโยชนได

สวัสดิการ/
พัฒนาชุมชน
อําเภอหนองก่ี

88 การจัดทําฐานขอมูล
OTOP

เพ่ือรวบรวมผูผลิต/
ผูประกอบการ

หมูบานละ 3 ผลิตภัณฑ 10,000 - - ศักยภาพกลุม
(A B C D)

การพัฒนากลุม สวัสดิการ/
พัฒนาชุมชน
อําเภอหนองก่ี

89 การพัฒนาผลิตภัณฑ
OTOP

ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิต/
การตลาด

3 กลุม 30,000 - - ผลิตภัณฑมีการ
พัฒนา

รายไดจากการ
จําหนายเพ่ิมข้ึน

สวัสดิการ/
พัฒนาชุมชน
อําเภอหนองก่ี

90 ขยายผลหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือใหประชาชนนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใชใน
การดําเนินชีวิต

18 หมูบาน 100,000 - - ครัวเรือนมีการ
ออม/มีความเอ้ือ
อารี

เปนศูนยการเรียนรู
ตนแบบ

สวัสดิการ/
พัฒนาชุมชน
อําเภอหนองก่ี

91 ฝกอบรมเกษตรกรเพ่ือ
พัฒนาการปลูกขาวหอม
มะลิ

เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาการปลูกขาว
หอมมะลิ

18 หมูบาน 50,000.- - - เกษตรกรมีความรู
ในการปลูกขาว
อยางถูกวิธี

เกษตรกรมีผลผลิตท่ีดี
มีคุณภาพ

สวนสงเสริม
การเกษตร
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2.3  แนวทางการพัฒนา สงเสริมดานการสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การปองกันและระงับโรคติดตอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

92 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย

เพ่ือปองกันและระงับ
โรคไขเลือดออก
ภายในหมูบาน

1.ซื้อทรายอะเบทเพ่ือปองกันลูกนํ้า
ยุงลาย
2.ซื้อนํ้ายาพนหมอกควันฉีดพน
ทําลายตัวยุงลาย

100,000.- 100,000.- 100,000.- การระบาดของ
โรคไขเลือดออก
ลดลง

ประชาชนปลอดจาก
โรคติดตอ

สวน
สาธารณสุข

93 ปองกันและกําจัดโรค
พิษสุนัขบา

เพ่ือปองกันและกําจัด
โรคพิษสุนัขบา

ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในตําบล
ปละ 1 ครั้ง

50,000.- 50,000.- 50,000.- จํานวนสัตวท่ีปวย
เปนโรคพิษสุนัข
บาลดลง

สัตวปลอดจากโรค
พิษสุนัขบา

สวน
สาธารณสุข

94 บริการทางการแพทย
ฉุกเฉิน อบต.เมืองไผ

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกและใหบริการ
ดานการแพทยฉุกเฉิน
แกประชาชน

ใหบริการดานการแพทยฉุกเฉินแก
ประชาชนภายในตําบลเมืองไผ
และตําบลใกลเคียง

200,000.- 200,000.- 200,000.- ผูปวยท่ีไดรับรับ
การรักษาอยาง
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

ประชาชนไดรับการ
รักษาอยางรวดเร็ว
รวดเร็วและปลอดภัย

สวน
สาธารณสุข

95 พัฒนาศักยภาพ
ผูปฏิบัติงานดานการ
บริการการแพทย
ฉุกเฉิน อบต.เมืองไผ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผูปฏิบัติงานดาน
บริการการแพทย
ฉุกเฉินใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

ผูปฏิบัติงานดานบริการการแพทย
ฉุกเฉินในตําบลเมืองไผ จํานวน
คน

50,000.- 50,000.- 50,000.- ประสิทธิภาพของ
ผูปฏิบัติงานดาน
บริการการแพทย
ฉุกเฉิน

ผูปวยไดรับบริการ
การแพทยฉุกเฉินจาก
ผูปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ

สวน
สาธารณสุข

96 ฝกอบรมใหความรูแก
เด็กและเยาวชน
เก่ียวกับการปองกันการ
ติดเช้ือ HIV ใน
สถานศึกษา

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับ
การปองกันการติด
เช้ือ HIV ใน
สถานศึกษาโรค

เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
ภายในตําบลเมืองไผ

50,000.- 50,000.- 50,000.- จํานวนผูติดเช้ือ
HIV

เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษามีความรู
เก่ียวกับการปองกัน
การติดเช้ือ HIV

สวน
สาธารณสุข



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

97 ฝกอบรมการจัดการ
สุขาภิบาลอาหาร

เพ่ือใหความรูแก
ผูประกอบการ
เก่ียวกับการจัดการ
สุขาภิบาลอาหาร

ผูประกอบการดานอาหารภายใน
ตําบลเมืองไผ

40,000.- 40,000.- 40,000.- คุณภาพของ
รานคา และ
อาหาร

ประชาชนบริโภค
อาหารท่ีถูก
สุขลักษณะ

สวน
สาธารณสุข

98 อุดหนุนสาธารณสุข
มูลฐาน

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานดาน
สาธารณสุข

สาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 18
หมูบานๆ ละ 7,500 บาท

135,000.- 135,000.- 135,000.- ประชาชนมี
สุขภาพดี

ประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการดาน
สาธารณสุขอยางท่ัวถึง

สวน
สาธารณสุข

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

99 ซื้อวัสดุการเกษตร เพ่ือใหมีวัสดุอุปกรณ/
เครื่องมือเครื่องใชใน
การปองกันบรรเทา
สาธารณภัยเพียงพอ
และสามารถ
ชวยเหลือประชาชน
ไดทันทวงที

วัสดุอุปกรณทางการเกษตร 20,000.- 20,000.- 20,000.- วัสดุอุปกรณ/
เครื่อง
มือเครื่องใช
พรอมใหบริการ

มีวัสดุอุปกรณ/
เครื่องมือเครื่องใชใน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยท่ี
สามารถชวยเหลือ
ประชาชนไดทันทวงที

สํานักงาน
ปลัด อบต./
สวนสงเสริม
การเกษตร



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

100 ซื้อครุภัณฑกอสราง เพ่ือใหมีวัสดุอุปกรณ/
เครื่องมือเครื่องใชใน
การปองกันบรรเทา
สาธารณภัยเพียงพอ
และสามารถ
ชวยเหลือประชาชน
ไดทันทวงที

-เลื่อยยนต 1 เครื่อง 25,000.- - - วัสดุอุปกรณ/
เครื่อง
มือเครื่องใช
พรอมใหบริการ

มีวัสดุอุปกรณ/
เครื่องมือเครื่องใชใน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยท่ี
สามารถชวยเหลือ
ประชาชนไดทันทวงที

สํานักงาน
ปลัด อบต.

101 ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เพ่ือใหมีวัสดุอุปกรณ/
เครื่องมือเครื่องใชใน
การปองกันบรรเทา
สาธารณภัยเพียงพอ
และสามารถ
ชวยเหลือประชาชน
ไดทันทวงที

รถบรรทุก (ดีเซล)
-ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซี
ซี แบบบรรทุกนํ้าอเนกประสงค

2,190,000.- - - วัสดุอุปกรณ/
เครื่อง
มือเครื่องใช
พรอมใหบริการ

มีวัสดุอุปกรณ/
เครื่องมือเครื่องใชใน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยท่ี
สามารถชวยเหลือ
ประชาชนไดทันทวงที

สํานักงาน
ปลัด อบต.

102 ฝกอบรมใหความรู
เก่ียวกับสาธารณภัย
และการปองกันภัยแก
ประชาชน

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับ
สาธารณภัยและการ
ปองกันภัยแก
ประชาชน

ประชาชนภายในตําบล หมูบาน
ละ 5 คน

30,000.- 30,000.- 30,000.- ความรูเก่ียวกับ
สาธารณภัยและ
การปองกันภัย
ของประชาชน

มีวัสดุอุปกรณ/
เครื่องมือเครื่องใชใน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยท่ี
สามารถชวยเหลือ
ประชาชนไดทันทวงที

สํานักงาน
ปลัด อบต.
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2.5  แนวทางการพัฒนา เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

103 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตง
กายสําหรับ อปพร.

เพ่ือเปนเครื่องแตง
กายสําหรับการ
ปฏิบัติงานของ
สมาชิก อปพร.

สมาชิก อปพร. 100,000.- 100,000.- 100,000.- สมาชิก อปพร.มี
เครื่องแตงกายท่ี
เหมาะสมสําหรับ
การปฏิบัติงาน

สมาชิก อปพร.มีความ
เปนความเปนระเบียบ
รอยดานการแตงกาย

สํานักงาน
ปลัด

104 ฝกอบรมทบทวน
อปพร.

ฝกอบรมทบทวน
เพ่ือใหมีความพรอม
ในการปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา

สมาชิก อปพร. จํานวน 196 คน 150,000.- 150,000.- 150,000.- ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

สมาชิกอปพร.มีความ
พรอมในการ
ปฏิบัติงานตลอดเวลา

สํานักงาน
ปลัด

105 ฝกอบรมชุดคุมครอง
หมูบาน

เพ่ือใหความรูชุด
คุมครองหมูบาน

ชุดคุมครองหมูบาน หมูละ 10 คน 30,000.- 30,000.- 30,000.- มีชุดคุมชุด
คุมครองหมูบาน
ทุกหมูบาน

ทุกหมูบานมีความสงบ
เรียบรอย

สํานักงาน
ปลัด

106 ติดตั้งไฟฟา เพ่ือซอมแซมไฟฟา
สองสวางทาง
สาธารณะ

18 หมูบาน ปละ 2 ครั้ง 100,000.- 100,000.- 100,000.- ไฟฟาสองสวาง
ทางสาธารณะอยู
ในสภาพใชงานได
อยูเสมอ

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินใน
ชวงเวลากลางคืน

กองชาง

107 ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
ทางสาธารณะ

เพ่ือใหแสงสวางใน
ชวงเวลากลางคืน

1.หมู 4 จํานวน 4 จุด
2.หมู 8 จํานวน 6 จุด
3.หมู 15 จํานวน 4 จุด
4.หมู 18 ระยะทาง 2,000 เมตร
5.ลานกีฬาเอนกประสงค

500,000.- 500,000.- 500,000.- ทางสาธารณะมี
การติดตั้งไฟฟา
สองสวางเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินใน
ชวงเวลากลางคืน

กองชาง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

108 จางเหมาบริการดูแล
รักษาความปลอดภัย
สานท่ีราชการ

เพ่ือดูแลรักษาความ
ปลอดภัยสานท่ี
ราชการ

1.อบต.เมืองไผ
2.ศพด.บานนาจาน
3.ศพด.บานสระขาม

324,000.- 324,000.- 324,000.- ความปลอดภัย
สานท่ีราชการ

ทรัพยสินทางราชการ
ไดรับการดูแลอยาง
ปลอดภัย

สํานักงาน
ปลัด/สวน
การศึกษาฯ

109 รณรงคปองกันและลด
อุบัติเหตุบนทองถนน

เพ่ือปองกันและลด
อุบัติเหตุบนทองถนน

เยาวชนภายในตําบลเมืองไผ
จํานวน

30,000.- 30,000.- 30,000.- อัตราการเกิด
อุบัติเหตุ

ประชาชนมคีวามสงบ
เรียบรอยและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

สํานักงาน
ปลัด

110 ฝกอบรมซักซอม
แผนการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย

เพ่ือปองกันและระงับ
อัคคีภัย

1.ประชาชนภายในตําบล
2.หนวยงานภาครัฐ/เอกชน

50,000.- 50,000.- 50,000.- อัตราการเกิด
อัคคีภัย

ประชาชนมคีวามสงบ
เรียบรอยและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

สํานักงาน
ปลัด

111 ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาล
สําคัญ

เพ่ือปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหม และ
เทศกาลสงกรานต

ตั้งจุดบริการประชาชนชวง
เทศกาลปใหมและเทศกาล
สงกรานต

200,000.- 200,000.- 200,000.- จํานวนครั้งของ
การเกิดอุบัติเหตุ
ท่ีลดลง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินชวงเทศกาล
สําคัญ

สํานักงาน
ปลัด อบต.

112 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
สมาชิก อปพร.

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของ
สมาชิก อปพร.

สมาชิก อปพร. จํานวน 196 คน 300,000.- 300,000.- 300,000.- ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

สมาชิกอปพร.มีความ
พรอมในการปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา

สํานักงาน
ปลัด
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2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6  แนวทางการพัฒนา ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

113 อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ
หนองก่ี “เพ่ือดําเนิน
โครงการตาม
ยุทธศาสตรพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพ
ติด”

1.เพ่ือสนองนโยบาย
รัฐบาลตาม“
ยุทธศาสตรพลัง
แผนดินเอาชนะยา
เสพติด ”
2.เพ่ือควบคุมการ
ขยายตัวของยาเสพ
ติด และลดการแพร
ระบาดของยาเสพติด
ในพ้ืนท่ี
3.  เพ่ือปองกันกลุม
เสี่ยงในกลุมเด็กและ
เยาวชนไมใหเขาไป
เก่ียวของกับยาเสพติด
4. เพ่ือคนหาผูเสพ/ผู
ติดยาเสพติด/กลุม
เสี่ยง

เด็กและเยาวชนในเขตตําบล
เมืองไผ

40,000.- 40,000.- 40,000.- ปญหายาเสพติด
ในพ้ืนท่ีลดลง

1.สนองนโยบายของ
รัฐบาลตาม
“ยุทธศาสตรพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติด ”
2.เกิดการเฝาระวังใน
พ้ืนท่ี สามารถปองกัน
การแพรระบาดและ
ลดพ้ืนท่ีเสี่ยงในพ้ืนท่ี
3.  เยาวชน /กลุม
เสี่ยงไดรับการตรวจหา
สารเสพติดในรางกาย
4. สามารถนําผูเสพ/
ผูติดยาเสพติดเขาสู
กระบวนการ
บําบัดรักษาตอไป

สํานักงาน
ปลัด
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

114 ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

1.เพ่ือควบคุมการ
ขยายตัวปญหายาเสพ
ติด และลดการแพร
ระบาดของยาเสพติด
ในสถานศึกษา
2.เพ่ือปลูกจิตสํานึก
ของเด็กนักเรียนและ
เยาวชนใหมีความรู
ความเขาใจ และ
ตระหนักถึงภัยยาเสพ
ติด
3. เพ่ือปองกันกลุม
เสี่ยงในกลุมเด็กและ
เยาวชนไมใหเขาไป
เก่ียวของกับยาเสพติด
4. เพ่ือคนหาผูเสพ/ผู
ติดยาเสพติด/กลุม
เสี่ยง

เด็กและเยาวชนในเขตตําบล
เมืองไผ

50,000.- 50,000.- 50,000.- ปญหายาเสพติด
ในพ้ืนท่ีลดลง

1.การแพรระบาดของยาเสพ
ติดในสถานศึกษาลดลง
2.เด็กนักเรียนมีจิตสํานึก
และตระหนักถึงพิษภัยยา
เสพติด
3.เด็กนักเรียนมีภูมิคุมกัน
ดานยาเสพติดและมีแกน
นํานักเรียนตอตายยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
4.เด็กนักเรียนนําความรู
เพ่ือนําไปถายทอดและ
ขยายผลไปยังผูใกลชิดใน
ครอบครัว เพ่ือนบาน และ
ชุมชนใกลเคียง
5.นักเรียนมีความรู เกิด
ความเขาใจไมยุงเก่ียวกับยา
เสพติด

สํานักงาน
ปลัด
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวม สูสมดุลสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.  ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

3.1  แนวทางการพัฒนา สงเสริมการคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

115 ปลูกปาเฉลิพระ
เกียรติ

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมและลด
ภาวะโลกรอน

ประชาชน 18 หมูบาน 30,000.- 30,000.- 30,000.- จํานวนปาไมท่ี
เพ่ิมข้ึน

ทรัพยากรธรรมชาติ
ไดรับการบํารุงรักษา

สวน
สาธารณสุขฯ

116 วันสิ่งแวดลอมโลก เพ่ือรณรงคและปลูก
จิตสํานึกรัก หวงแหน
สิ่งแวดลอมและรณรงค
การใชทรัพยากรอยาง
ประหยัด

จัดกิจกรรมรณรงค เชน ปาย
ประชาสัมพันธ /แผนพับ

30,000.- 30,000.- 30,000.- จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

ประชาชนมีจิตสํานึก
และใชทรัพยากร
อยางประหยัดคุมคา
มากข้ึน

สวน
สาธารณสุขฯ

117 “ปน เปลี่ยน ปรับ
ปลอด”ลดโลกรอนท่ี
เมืองไผ

เพ่ือรณรงคและปลูก
จิตสํานึกการรักษา
สิ่งแวดลอม

ประชาชน 18 หมูบาน 30,000.- 30,000.- 30,000.- จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

ประชาชนมีจิตสํานึก
และใชทรัพยากร
อยางประหยัดคุมคา
มากข้ึน

สวน
สาธารณสุขฯ

118 ฝกอบรมใหความรู
การอนุรักษและการ
ใชประโยชนความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน
ระหวางชุมชน

เพ่ือใหความรูและสราง
ความตระหนักการอนุรักษ
และการใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพ

ประชาชน 18 หมูบาน 30,000.- 30,000.- 30,000.- จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

ประชาชนมีจิตสํานึก
และใชทรัพยากร
อยางประหยัดคุมคา
มากข้ึน

สวนสงเสริม
การเกษตร
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3. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

3.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการจัดการขยะมูลฝอย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

119 ฝกอบรมใหความรู
เก่ียวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอย
ครัวเรือนและชุมชน

1.เพ่ือใหความรูความ
เขาใจถึงปญหาและ
ผลกระทบของขยะมูล
ฝอย
2.เพ่ือสรางจิตสํานึกและ
สรางการมีสวนรวมในการ
จัดการขยะมูลฝอย
ครัวเรือนและชุมชน

ประชาชน 18 หมูบาน 40,000.- 40,000.- 40,000.- จํานวนผูเขารับ
การอบรม

ประชาชนมีความรู
ความเขาใจถึงปญหา
และผลกระทบของ
ขยะมูลฝอย
และมีจิตสํานึก มี
สวนรวมในการ
จัดการขยะมูลฝอย

สวน
สาธารณสุข

120 ฝกอบรมใหความรู
การจัดการสิ่งปฏิกูล

1.เพ่ือใหความรูความ
เขาใจถึงปญหาของสิ่ง
ปฏิกูล
2.เพ่ือสรางจิตสํานึกและ
สรางการมีสวนรวมในการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลอยางถูกวิธี

ประชาชน 18 หมูบาน 40,000.- 40,000.- 40,000.- จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

ประชาชนมีความรู
ความเขาใจถึงปญหา
และผลกระทบของ
สิ่งปฏิกูล
และมีจิตสํานึก มี
สวนรวมในการ
จัดการสิ่งปฏิกูล

สวน
สาธารณสุข

121 ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เพ่ือบรรทุกขยะไปท้ิงยัง
จุดท่ีกําหนด

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6
ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 6,000 ซีซี แบบเปดขางเท
ทาย 1 คัน

2,119,000.- - - ความสะอาด
เรียบรอย

การกระจายของขยะ
มูลฝอยตามพ้ืนท่ี
ตางๆลดลง

สวน
สาธารณสุข
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี รมเย็น เปนสุข ในป 2560
- ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.  ยุทธศาสตรการสงเริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

4.1  แนวทางการพัฒนา การจัดการและสนับสนุนการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

122 อาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กศูนย
พัฒนาเด็ก

เพ่ือใหเด็กเล็กมีสุขภาพ
แข็งแรงเจริญเติบโตตาม
วัย

1.ศพด.บานนาจาน จํานวน
280 วัน
2.ศพด.บานสระขาม จํานวน
280 วัน
3.ศพด.อบต.เมืองไผ จํานวน
280 วัน

350,000.- 350,000.- 350,000.- เด็กเล็กมีสุขภาพ
แข็งแรง

เด็กเล็กไดรับอาหาร
เสริม(นม)ครบทุกคน

สวน
การศึกษาฯ

123 จัดซื้ออาหารเสริม
(นม) สําหรับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.

เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงเจริญเติบโตตาม
วัย

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ใหแก
นักเรียนในโรงเรียนในเขต
อบต. จํานวน 6 แหง จํานวน
200 วัน

1,500,000.- 1,500,000.- 1,500,000.- นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง

นักเรียนไดรับอาหาร
เสริม(นม)ครบทุกคน

สวน
การศึกษาฯ

124 อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน

เพ่ือใหเด็กเล็กไดบริโภค
อาหารกลางวันครบท้ัง 5
หมู

อุดหนุนอาหารกลางวันใหแก
นักเรียนในโรงเรียนในเขต อบต.
จํานวน 6 แหง จํานวน 200 วัน

3,200,000.- 3,200,000.- 3,200,000.- เด็กเล็กไดบริโภค
อาหารท่ีครบท้ัง
5 หมู

เด็กเล็กทุกคนได
บริโภคอาหารครบ
5 หมู

สวน
การศึกษาฯ

125 เปดประตูกาวสู
ประชาคมอาเซี่ยน

เพ่ือเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซี่ยน

เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
ภายในตําบลเมืองไผ

50,000.- 50,000. 50,000.- จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

เด็กและเยาวชนมี
ความพรอมสู
ประชาคมอาเซี่ยน

สวน
การศึกษาฯ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

126 วันเด็กแหงชาติ เพ่ือสงเสริมการเรียนรู
นอกช้ันเรียน

เด็ก เยาวชนตําบลเมืองไผและ
พ้ืนท่ีใกลเคียงเขารวมกิจกรรม

50,000.- 50,000.- 50,000.- เด็กมีความกลา
แสดงออกและเกิด
การเรียนรูเพ่ิมข้ึน

เด็กมีความกลา
แสดงออกและเกิด
การเรียนรูรวมกัน

สวน
การศึกษาฯ

127 จางเหมาบริการดูแล
รักษาความสะอาด
สถานท่ีราชการ

เพ่ือรักษาความสะอาด
ศูนยพัฒนาเด็ก 3 ศูนย

1.ศพด.บานนาจาน
2.ศพด.บานสระขาม
3.ศพด.อบต.เมืองไผ

324,000.- 324,000.- 324,000.- ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีความสะอาด
เรียบรอยอยูเสมอ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
สถานท่ีการเรียนรูท่ี
สะอาดถูก
สุขลักษณะ

สวน
การศึกษาฯ

128 จัดซื้อวัสดุงานบาน
งานครัว

เพ่ือสงเสริมสิ่งท่ีเก่ียวกับ
การศึกษา

วัสดุงานบานงานครัว
1.ศพด.บานนาจาน
2.ศพด.บานสระขาม
3.ศพด.อบต.เมืองไผ

30,000.- 30,000.- 30,000.- ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีวัสดุอุปกรณ
ท่ีสนับสนุนการ
เรียนการสอน

เด็กไดรับการเรียน
การสอนท่ีดี

สวน
การศึกษาฯ

129 สนับสนุนคาใชจาย
การบริหาร
สถานศึกษา

เพ่ือสงเสริมสิ่งท่ีเก่ียวกับ
การศึกษา

1.สนับสนุนอาหารกลางวัน
นักเรียน ศพด.ท่ีสังกัด
อบต.เมืองไผ 884,800.-บาท
2.คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแล
เด็ก 50,000.-บาท

934,800.- 934,800.- 934,800.- การบริหาร
สถานศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
คุณภาพ

สวน
การศึกษาฯ

130 ฝกอบรมใหความรู
ผูปกครองเด็กดาน
การโภชนาการ

เพ่ือใหความรูผูปกครอง
เด็กดานการโภชนาการ

ผูปกครองเด็กของ ศพด.ท่ีสังกัด
อบต.

10,000.- 10,000.- 10,000.- จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

ผูปกครองมีความรู
ดานการโภชนาการ
สําหรับเด็กเล็ก

สวน
การศึกษาฯ
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4.  ยุทธศาสตรการสงเริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

4.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

131 อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ
หนองก่ี “โครงการ
จัดงานรัฐพิธี”

เพ่ือสนับสนุนการดําเนิน
โครงการจัดงานรัฐพิธีของ
อําเภอหนองก่ี

1.วันปยมหาราช 23 ตุลาคม
2.วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดช 5 ธันวาคม
3.วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม

15,000.- 15,000.- 15,000.- ประชาชนไดรวม
ถวายราชสักการะ
และสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ

ประชาชนไดสํานึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณและมี
ความจงรักภักดีตอ
สถาบัน

สํานักงาน
ปลัด

132 อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองจังหวัด
บุรีรัมย “โครงการ
จัดงานประเพณีข้ึน
เขาพนมรุง”

เพ่ือสนับสนุนการดําเนิน
โครงการอนุรักษประเพณี

โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขา
พนมรุง

10,000.- 10,000.- 10,000.- กิจกรรมโครงการ
จัดงานประเพณี
ข้ึนเขาพนมรุง

ประเพณีไดรับการ
อนุรักษ

สํานักงาน
ปลัด

133 อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย “โครงการ
คายเยาวชนสราง
สรรค สมานฉันท
สํานึกรักชาติ
รักถ่ิน”

-ใหความรูเกี่ยวกับการรูเทา
ทันส่ือ
-ใหความรูเกี่ยวกับคานิยม
12 ประการ
-ใหความรู เกี่ยวกับการรัก
นวลสงวนตัว
-ใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด
-ใหความรูเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรทองถิ่น
จังหวัดบุรีรัมย

เยาวชน 400 คน 80,000.- - - จํานวนเยาวชนท่ี
เขารวมโครงการ

เยาวชนมีความ
สมานฉันท สํานึกรัก
ชาติ รักถ่ินฐานบาน
เกิด

สวน
การศึกษาฯ/
วัฒนธรรม
จังหวัด
บุรีรัมย



37

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

134 ประเพณีลอยกระทง เพ่ืออนุรักษประเพณีอันดี ประชาชนในเขตตําบลเมืองไผ 50,000.- 50,000.- 50,000.- ประชาชน สวน
การศึกษาฯ

135 ประเพณีแหเทียน
พรรษา

เพ่ืออนุรักษประเพณีอันดี ประชาชนในเขตตําบลเมืองไผ 50,000.- 50,000.- 50,000.- กิจกรรมประเพณี
แหเทียนพรรษา

ประชาชนมีสวนรวม
ในการอนุรักษ
ประเพณีอันดี

สวน
การศึกษาฯ

136 วันผูสูงอายุ 1.เพ่ือใหบุตรหลานได
แสดงความเคารพตอ
บุพการี
2.เพ่ือสงเสริมสถาบัน
ครอบครัวใหเขมแข็ง
3.เพ่ือสืบสานประเพณีอัน
ดีงามของทองถ่ินใหคงอยู
สืบไป

ผูสูงอายุในเขตตําบลเมืองไผ 100,000.- 100,000.- 100,000.- บุตรหลานไดแสดง
ความเคารพ
บุพการีความ
สัมพันธอันดี
ภายในครอบครัว

ประเพณีอันดีงาม
ของทองถ่ินไดรับ
การสืบสานใหคงอยู
สืบไป

สวน
สวัสดิการฯ

137 จัดอบรมใหความรู
เก่ียวกับการจัดทํา
ภาพยนตสั้นจาก
โทรศัพทมือถือ

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการ
จัดทําภาพยนตสั้นจาก
โทรศัพทมือถือ

ประชาชนท่ัวไป 100 คน 20,000.- - - จํานวนผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนมีความรู
เก่ียวกับการจัดทํา
ภาพยนตสั้นจาก
โทรศัพทมือถือ

สวน
การศึกษาฯ/
วัฒนธรรม
จังหวัด
บุรีรัมย

138 ประกวดภาพยนต
สั้นจาก
โทรศัพทมือถือ
สงเสริมคานิยมไทย
12 ประการ

เพ่ือจัดทําสื่อปลอดภัยและ
สรางสรรคเพ่ือเผยแพร
ประชาสัมพันธ

ประชาชนท่ัวไป 100 คน 80,000.- - - จํานวนผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนมีความรู
เก่ียวกับคานิยมไทย
12 ประการ

สวน
การศึกษาฯ/
วัฒนธรรม
จังหวัด
บุรีรัมย
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4.  ยุทธศาสตรการสงเริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

4.3  แนวทางการพัฒนา สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

139 แขงขันกีฬา
“เมืองไผเกมส”

1.เพ่ือสงเสริมใหเยาวชน
ประชาชนออกกําลังกาย
เสริมสรางสุขภาพอนามัย
หางไกลโรค
2 . เ พ่ือ ให เ ย าวชนและ
ประชาชนใชเวลาวางให
เปนประโยชน ใชกีฬาเปน
สื่อหางไกลยาเสพติด
3.เพ่ือสรางความสามัคคี
ในหมูคณะ

เยาวชน ประชาชน ในตําบลเมือง
ไผ

200,000.- 200,000.- 200,000.- ประชาชนไดออก
กําลังกาย มีความ
สามัคคี

ประชาชนไดเลน
กีฬา ใชเวลาวางให
เกิดประโยชน และ
เกิดความสามัคคี

สวนการศึกษา

140 จัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณกีฬา

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก
เยาวชน ประชาชนออก
กําลังกาย และใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน

จัดซื้อวัสดุและอุปกรณกีฬา เชน
ฟุตบอล ตะกรอ บาสเก็ตบอลฯ

100,000.- 100,000.- 100,000.- จํานวนวัสดุและ
อุปกรณกีฬา

ชุมชนมีวัสดุและ
อุปกรณกีฬาในการ
เลนกีฬา หรือ
ฝกซอม

สวนการศึกษา

141 แขงขันกีฬาทองถ่ิน
สัมพันธ

เพ่ือสงเสริมผูบริหาร
ขาราชการ และประชาชน
ออกกําลังกาย และสราง
ความสัมพันธอันดีระหวาง
ทองถ่ินในอําเภอหนองก่ี

ผูบริหาร ขาราชการ และ
ประชาชนในเขตอําเภอหนองก่ี

50,000.- 50,000.- 50,000.- ผูบริหาร
ขาราชการ และ
ประชาชนในเขต
อําเภอหนองก่ีได
ออกําลังกาย

ผูบริหาร ขาราชการ
และประชาชนไดเลน
กีฬา และมี
ความสัมพันธอันดี
ตอกันระหวาง
ทองถ่ิน

สวนการศึกษา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

142 กอสรางลานกีฬา
เอนกประสงค

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ี
สําหรับออกกําลังกาย

กอสรางลานกีฬา/สนามกีฬา พรอม
เครื่องออกกําลังกายตามแบบท่ี
อบต.กําหนด หมู  16 บานนอย
หนองแก

500,000.- - - จํานวนลานกีฬาท่ี
เพ่ิมขึ้น

ประชาชนมีสถานท่ี
สําหรับออกกําลังกาย

กองชาง

143 กอสรางลานกีฬา
เอนกประสงค

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ี
สําหรับออกกําลังกาย

กอสรางลานกีฬา/สนามกีฬา พรอม
เครื่องออกกําลังกายตามแบบท่ี
อบต.กําหนดหมู 1 บานหนองปรือ

- - 500,000.- จํานวนลานกีฬาท่ี
เพ่ิมขึ้น

ประชาชนมีสถานท่ี
สําหรับออกกําลังกาย

กองชาง

144 กอสรางลานกีฬา
เอนกประสงค

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ี
สําหรับออกกําลังกาย

กอสรางลานกีฬา/สนามกีฬา พรอม
เครื่องออกกําลังกายตามแบบท่ี
อบต.กําหนดหมู 3 บานโนนสําราญ

- - 500,000.- จํานวนลานกีฬาท่ี
เพ่ิมขึ้น

ประชาชนมีสถานท่ี
สําหรับออกกําลังกาย

กองชาง

145 กอสรางลานกีฬา
เอนกประสงค

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ี
สําหรับออกกําลังกาย

กอสรางลานกีฬา/สนามกีฬา พรอม
เครื่องออกกําลังกายตามแบบท่ี
อบต.กําหนด หมู 5 บานสระขาม
ใหญ

- - 500,000.- จํานวนลานกีฬาท่ี
เพ่ิมขึ้น

ประชาชนมีสถานท่ี
สําหรับออกกําลังกาย

กองชาง

146 กอสรางลานกีฬา
เอนกประสงค

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ี
สําหรับออกกําลังกาย

กอสรางลานกีฬา/สนามกีฬา พรอม
เครื่องออกกําลังกายตามแบบท่ี
อบต.กําหนด หมู 6 บานนาจาน

- - 500,000.- จํานวนลานกีฬาท่ี
เพ่ิมขึ้น

ประชาชนมีสถานท่ี
สําหรับออกกําลังกาย

กองชาง

147 กอสรางลานกีฬา
เอนกประสงค

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ี
สําหรับออกกําลังกาย

กอสรางลานกีฬา/สนามกีฬา พรอม
เครื่องออกกําลังกายตามแบบท่ี
อบต.กําหนด หมู 7 บานหนองมวง

- - 500,000.- จํานวนลานกีฬาท่ี
เพ่ิมขึ้น

ประชาชนมีสถานท่ี
สําหรับออกกําลังกาย

กองชาง

148 กอสรางลานกีฬา
เอนกประสงค

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ี
สําหรับออกกําลังกาย

ก อ ส ร า ง ล านกี ฬ า / ส น าม กี ฬ า
บริเวณ พรอมเครื่องออกกําลังกาย
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด หมู  8
บานหวยลึก

- - 500,000.- จํานวนลานกีฬาท่ี
เพ่ิมขึ้น

ประชาชนมีสถานท่ี
สําหรับออกกําลังกาย

กองชาง

149 กอสรางลานกีฬา
เอนกประสงค

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ี
สําหรับออกกําลังกาย

ก อ ส ร า ง ล านกี ฬ า / ส น าม กี ฬ า
บริเวณ พรอมเครื่องออกกําลังกาย
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด หมู 11
บานเมืองไผ

- - 500,000.- จํานวนลานกีฬาท่ี
เพ่ิมขึ้น

ประชาชนมีสถานท่ี
สําหรับออกกําลังกาย

กองชาง
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4. ดานรักษาความม่ันคงและความสงบประชาสังคมมีความม่ันคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ

5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

150 ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานใหแกบุคลากร

สงตัวบุคลากร ไดแก ผูบริหาร,
สมาชิกสภาฯ ,พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง เขารับการอบรม
ท่ีหนวยงานตางๆ จัดอบรม

500,000.- 500,000.- 500,000.- ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

บุคลากรมี
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
มากยิ่งข้ึน

สํานักงานปลัด

151 ฝกอบรมเพ่ือปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติงานเชิง
บูรณาการ

เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกการ
ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม ความซื่อสัตย
สุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี
การมีจิตสาธารณะ ตาม
จรรยาบรรณของ
ขาราชการและ
นักการเมือง

จัดฝกอบรมผูบริหาร,สมาชิกสภาฯ
พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง

300,000.- 300,000.- 300,000.- คุณธรรม
จริยธรรม ของ
ขาราชการและ
นักการเมือง

บุคลากรมีจิตสํานึก
มีคุณธรรมจริยธรรม
ของการเปน
ขาราชการและ
นักการเมืองท่ีดี

สํานักงานปลัด
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5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ

5.2  แนวทางการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

152 ศูนยขอมูลขาวสาร เพ่ือใหบริการประชาชน
ดานขอมูลขาวสารตางๆ
ของอบต.และ
ประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานของอบต.

ศูนยขอมูลขาวสาร
อบต.เมืองไผ

- - - มีศูนยขอมูล
ขาวสารท่ี
ใหบริการ
ประชาชนท่ีดีข้ึน

ประชาชนได
รับทราบขอมูล
ขาวสารและผลการ
ดําเนินงานของ
อบต.อยางตอเน่ือง

สํานักงานปลัด

153 อุดหนุนศูนยขอมูล
ขาวสารการซื้อ/
จางของ อบต.
ระดับอําเภอ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การใหบริการของศูนย
ขอมูลขาวสารการซื้อการ
จางของ อบต.อําเภอ
หนองก่ี

อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารการ
ซื้อ/การจางของ อบต.อําเภอ
หนองก่ี

30,000.- 30,000.- 30,000.- มีศูนยขอมูล
ขาวสารการซื้อ
การจางระดับ
อําเภอท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
โปรงใสเพ่ิมข้ึน

มีศูนยขอมูลขาวสาร
การซื้อการจางระดับ
อําเภอท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
โปรงใส

สํานักงานปลัด
อบต.

154 โฆษณา
ประชาสัมพันธ
ขาวสารงาน อบต.

เพ่ือประชาสัมพันธขาวมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจาง /
ผลการดําเนินงาน/ การจัด
กิจกรรม/โครงการ/
ประกาศตางๆ ของ อบต.

จัดทําจดหมายขาว/แผนพับ/
เว็บไซต ฯลฯ

100,000.- 100,000.- 100,000.- ประชาชนมีชอง
ทางในการ
รับทราบขอมูล
ขาวสารของอบต.
มากข้ึน

ประชาชนไดรับ
รับทราบขอมูล
ขาวสารของอบต.

สํานักงานปลัด

155 อบต.เมืองไผ
ใสสะอาด

เพ่ือสงเสริม จริยธรรม และ
จิตสํานึกเรื่องราชการใส
สะอาด นําไปสูการปองกัน
และแกปญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

จัดฝกอบรมผูบริหาร,สมาชิกสภา
ฯ พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง

50,000.- 50,000.- 50,000.- จํานวนเรื่อง
รองเรียนเก่ียวกับ
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ของขาราชการ
และนักการเมือง

ขาราชการและ
นักการเมืองปลอด
จากการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบ

สํานักงานปลัด
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

156 อบต.พบประชาชน 1.เพ่ือใหบริการประชาชน
ดานการจัดเก็บภาษี/การ
จายเงินเบี้ยยังชีพฯ
2.เพ่ือประชาสัมพันธการ
ดําเนินการของ อบต.
3.เพ่ือรับฟงปญหาความ
เดือดรอน ความตองการ
และขอคิดเห็น/
ขอเสนอแนะในการ
ใหบริการประชาชน

18 หมูบาน 100,000.- 100,000.- 100,000.- ประชาชนไดรับ
บริการและขอมูล
ขาวสารของทาง
ราชการท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึน

1.ประชาชนไดรับ
บริการรวดเร็วยิ่งข้ึน
2.เกิดความสัมพันธ
อันดีระหวาง
ประชาชนและ
หนวยงาน
3.ประชาชนได
รับทราบขอมูล
ขาวสารของทาง
ราชการตอเน่ือง
4.อบต.ไดทราบถึง
ปญหาความตองการ
ของประชาชนและ
นํามาพิจารณาแกไข
ปญหาความ
เดือดรอนตอไป

สํานักงาน
ปลัด

157 ประชุมประชาคม
หมูบาน/ตําบล

เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม
ดานการบริหารของ
ประชาชน

ประชุมประชาคม 18 หมูบาน
ปละ 1 ครั้ง

20,000.- 20,000.- 20,000.- การมีสวนรวมของ
ประชาชน

ประชาชนมีสวนรวม
ในการบริหาร
ทองถ่ินของตนเอง

สํานักงาน
ปลัด

158 โครงการบริการรับ
ชําระภาษีเคลื่อนท่ี

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได

ออกรับบริการชําระภาษีทุก
หมูบานในเขตตําบลเมืองไผ

20,000.- 20,000.- 20,000.- จํานวนผูเสียภาษี
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถ่ิน

กองคลัง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

159 จางเหมาบริการ
หนวยงานภายนอก
สํารวจความพึง
พอใจในการให
บริการของ อบต.
เมืองไผ

เพ่ือสํารวจความพึงพอใจใน
การใหบริการประชาชน
ของ อบต.เมืองไผ เพ่ือ
นํามาประกอบการ
บริหารงานของ อบต.ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

สํารวจความพึงพอใจในการ
ใหบริการประชาชน ปละ  1
ครั้ง

20,000.- 20,000.- 20,000.- ความพึงพอใจใน
การใหบริการ
ประชาชน

สามารถนําผลจาก
การสํารวจความพึง
พอใจมาปรับปรุง
การบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

สํานักงาน
ปลัด

160 ประชุมประชาคม
เพ่ือการจัดทําแผน
ชุมชน

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชนเพ่ือนํา
ขอมูลมาจัดทําเปน
แผนพัฒนาทองถ่ิน

18 หมูบาน 20,000.- 20,000.- 20,000.- การมีสวนรวมของ
ประชาชน

ประชาชนไดรับการ
สงเสริมและ
สนับสนุนในการ
จัดทําและทบทวน
แผนชุมชน

สวนสวัสดิการ
และสังคม

161 ฝกอบรมเพ่ือ
พัฒนาผูนําชุมชน

เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูนํา
ชุมชน

จัดฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผูนําชุมชน จํานวน 18 หมูบาน

50,000.- 50,000.- 50,000.- ประสิทธิภาพของ
ผูนําชุมชน

ผูนําชุมชนไดรับการ
พัฒนาความรู
ความสามารถในการ
ทํางานในหนาท่ี

สวนสวัสดิการ
และสังคม

162 ฝกอบรมเมืองไผ
รวมใจปรองดอง
สมานฉันท

เพ่ือสรางทัศนคติและ
จิตสํานึกท่ีดีงามในการอยู
รวมกันอยางสมานฉันท

18 หมูบาน 50,000.- 50,000.- 50,000.- ความปรองดอง
ของคนในชุมชน

ประชาชนมีทัศนคติ
และจิตสํานึกท่ีดีงาม
ในการอยูรวมกัน
อยางสมานฉันท

สํานักปลัด

163 ปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ

เพ่ือใหประชาชนไดสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณและ
จงรักภักดีตอสถาบัน

จัดกิจกรรมปกปองสถาบันตาม
นโยบายของรัฐบาล

50,000.- 50,000.- 50,000.- ประชาชนไดสํานึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณและมี
ความจงรักภักดีตอ
สถาบันเพ่ิมข้ึน

ประชาชนไดสํานึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณและมี
ความจงรักภักดีตอ
สถาบัน

สํานักงาน
ปลัดอบต.
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5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ

5.3  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง พัฒนา จัดหาวัสดุครุภัณฑ และเทคโนโลยีท่ีชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

164 วัสดุสํานักงาน เพ่ือใหหนวยงานมี
เครื่องมือเครื่องใชท่ี
เพียงพอและเหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน

วัสดุสํานักงาน 300,000.- 300,000.- 300,000.- จํานวนเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน

มีเครื่องมือเครื่องใช
ในการปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอและ
เหมาะสม

ทุกสวน

165 วัสดุงานบาน
งานครัว

เพ่ือใหหนวยงานมี
เครื่องมือเครื่องใชท่ี
เพียงพอและเหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน

วัสดุงานบานงานครัว 20,000.- 20,000.- 20,000.- จํานวนเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน

มีเครื่องมือเครื่องใช
ในการปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอและ
เหมาะสม

166 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หลอลื่น

เพ่ือใหหนวยงานมี
เครื่องมือเครื่องใชท่ี
เพียงพอและเหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 400,000.- 400,000.- 400,000.- จํานวนเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน

มีเครื่องมือเครื่องใช
ในการปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอและ
เหมาะสม

167 วัสดุคอมพิวเตอร เพ่ือใหหนวยงานมี
เครื่องมือเครื่องใชท่ี
เพียงพอและเหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน

วัสดุคอมพิวเตอร 100,000.- 100,000.- 100,000.- จํานวนเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน

มีเครื่องมือเครื่องใช
ในการปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอและ
เหมาะสม

168 วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร

เพ่ือใหหนวยงานมี
เครื่องมือเครื่องใชท่ี
เพียงพอและเหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 50,000.- 50,000.- 50,000.- จํานวนเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน

มีเครื่องมือเครื่องใช
ในการปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอและ
เหมาะสม



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

169 ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพ่ือใหหนวยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใชท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

1.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไมนอย
กวา 18.5 น้ิว) จํานวน 9
เครื่อง
2.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอ
ขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว)
จํานวน 2 เครื่อง
3.เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
สําหรับงานประมวลผล จํานวน
1 เครื่อง
4.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด
LED ขาวดํา(18 หนา/นาที)
จํานวน 11 เครื่อง
5.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด
LED สี แบบ Network จํานวน
1 เครื่อง
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
800 VA จํานวน 11 เครื่อง

144,000.-

46,000.-

21,000.-

40,700.-

16,000.-

34,100.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จํานวนเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน

มีเครื่องมือเครื่องใช
ในการปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอและ
เหมาะสม

ทุกสวน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

170 ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เพ่ือใหหนวยงานมี
เครื่องมือเครื่องใชท่ี
เพียงพอและเหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน

1.ถังตมนํ้ารอนไฟฟา แบบสแตน
เลส ขนาดไมนอยกวา 10 ลิตร
จํานวน 1 ถัง
2.เครื่องตัดหญา แบบเข็น 1
เครื่อง

10,000.-

13,000.-

-

-

-

-

จํานวนเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน

มีเครื่องมือเครื่องใช
ในการปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอและ
เหมาะสม

สํานักปลัด

171 ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

เพ่ือใหหนวยงานมี
เครื่องมือเครื่องใชท่ี
เพียงพอและเหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน

1.โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)
ระดับความละเอียดจอภาพ
1920X1080 พิกเซล ขนาด
40 น้ิว 1 เครื่อง
(ใชเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2558 ณ วันท่ี 18 ก.พ.2558)

17,000.- - - จํานวนเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน

มีเครื่องมือเครื่องใช
ในการปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอและ
เหมาะสม

กองคลัง

172 ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใหหนวยงานมี
เครื่องมือเครื่องใชท่ี
เพียงพอและเหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน

1.ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบาน
เลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต
จํานวน 2 หลังๆละ 7,500 บาท
2.ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบาน
เลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2
หลังๆละ 7,000 บาท

15,000.-

14,000.-

-

-

-

-

จํานวนเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน

มีเครื่องมือเครื่องใช
ในการปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอและ
เหมาะสม

กองคลัง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

173 ครุภัณฑสํานักงาน
(ตอ)

เพ่ือใหหนวยงานมี
เครื่องมือเครื่องใชท่ี
เพียงพอและเหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน

3.ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก มอก.จํานวน
2 หลังๆละ 6,000 บาท
4.ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน
มอก.จํานวน 4 หลังๆละ 6,000
บาท
5.เกาอ้ีผูบริหาร ทรงสูง มี
โชคปรับระดับ จํานวน 2 ตัว
6.เครื่องทํานํ้าเย็น พลาสติก
แบบตั้งพ้ืน ใชขวดควํ่า 1 หัว
กอก 1 เครื่อง
7.ซุมเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
1 ซุม

12,000.-

24,000.-

8,000.-

7,000.-

100,000.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จํานวนเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน

มีเครื่องมือเครื่องใช
ในการปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอและ
เหมาะสม

กองคลัง/
สํานักปลัด

174 ปรับปรุง/
ซอมแซมทรัพยสิน
ของทางราชการ

เพ่ือใหการบริการ
ประชาชนเปนไปดวย
ความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

ปรับปรุง/ซอมแซม ครุภัณฑ
เครื่องมือเครื่องใชตางๆ อาคาร
สถานท่ี ใหสามารถใชงานไดดีอยู
เสมอ

300,000.- 300,000.- 300,000.- ครุภัณฑ เครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติราชการใช
งานไดดีเสมอ

มีเครื่องมือเครื่องใช
ท่ีสามารถใหบริการ
ประชาชนไดสะดวก
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

ทุกสวน

175 กอสรางอาคาร
เอนกประสงค

เพ่ือขยายพ้ืนท่ีการ
ใหบริการแกประชาชน

1 หลัง 1,300,000.- - - สถานท่ีใหบริการ
ประชาชนเพ่ิมข้ึน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
รับบริการเพ่ิมข้ึน

กองชาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

176 จัดทําแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพยสิน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี

จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินของ อบต.

300,000.- - - การจัดเก็บภาษีท่ีมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน

กองชาง

177 จัดทําคาพิกัดแนว
เขตการปกครอง
อบต.เมืองไผ

เพ่ือจัดทําคาพิกัดแนวเขต
การปกครอง อบต.เมืองไผ

จัดทําคาพิกัดแนวเขตการ
ปกครอง อบต.เมืองไผ ใหเปน
ปจจุบัน

200,000.- - - พิกัดแนวเขตการ
ปกครอง อบต.

อบต.มีพิกัดแนวเขต
การปกครองท่ี
ชัดเจน

กองชาง

178 จางเหมาบริการ
ดูแลรักษาความ
สะอาดสถานท่ี
ราชการ

เพ่ือดูแลรักษาความ
สะอาดสถานท่ีราชการ

ท่ีทําการ อบต.เมืองไผ 90,000.- 90,000.- 90,000.- ความสะอาด
เรียบรอย

สถานท่ีราชการมี
ความสะอาด
เรียบรอย

สํานักปลัด

179 จางเหมาบริการ
ดูแลรักษาตนไม
สวนไมประดับ
สวนหยอม และ
สนามหญาของ
ทางราชการ

เพ่ือดูแลรักษาตนไม สวน
ไมประดับ สวนหยอม และ
สนามหญาของทาง
ราชการ

ท่ีทําการ อบต.เมืองไผ 180,000.- 180,000.- 180,000.- ความเปนระเบียบ
เรียบรอยของตนไม
สวนไมประดับ
สวนหยอม และ
สนามหญา

ตนไม สวนไม
ประดับ สวนหยอม
และสนามหญามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักปลัด
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บัญชีโครงการประสานโครงการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) หนวยงานท่ี
ขอประสานป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม

1 โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว หมู 4 บานหนองไผ 1,200,000 - - 1,200,000 อบจ.บุรีรัมย
2 โครงการขุดลอกคลองเหนือ หมู 6 บานนาจาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 อบจ.บุรีรัมย
3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบานหนองปรือ – บานโนนแดง 1,200,000 - - 1,200,000 อบจ.บุรีรัมย
4 โครงการขุดลอกคลองดอนหวาย หมู 12 บานนอยพัฒนา 1,700,000 - - 1,700,000 อบจ.บุรีรัมย
5 โครงการขุดลอกคลองหนองประดู หมู 13 บานโนนรัง 1,200,000 - - 1,200,000 อบจ.บุรีรัมย
6 โครงการกอสรางตลาดน้ําเมืองไผ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000 อบจ.บุรีรัมย
7 โครงการขุดลอกสระน้ําบานหนองมวง หมู 7 บานหนองมวง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 7,500,000 อบจ.บุรีรัมย
8 โครงการขุดลอกสระน้ําหนองพันชุลี หมู 15 บานหนองพันชุลี 1,400,000 - - 1,400,000 อบจ.บุรีรัมย
9 โครงการขุดลอกคลองหวยลึก หมู 8 บานหวยลึก 2,600,000 2,600,000 2,600,000 7,800,000 อบจ.บุรีรัมย

10 โครงการขุดลอกลําหวยหรุงงูเหลือม บานหนองปรือ-เมืองไผ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000 อบจ.บุรีรัมย
รวมท้ังสิ้นจํานวน  10 โครงการ 19,800,000 13,100,000 13,100,000 46,000,000

ผ .02



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

ยุทธศาสตร
ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม 3 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
1.1 กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม  บํารุงรักษา  และพัฒนา

เสนทางคมนาคม
18 17,836,000.- 17 9,906,000.- 29 22,459,000.- 64 50,201,000.-

1.2 พัฒนาระบบนํ้าและแหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค
และเพ่ือการเกษตร

12 18,000,000.- 6 8,800,000.- 18 24,290,000.- 36 51,090,000.-

1.3 พัฒนาและบํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะ 2 1,500,000.- 2 1,500,000.- 2 1,500,000.- 6 4,500,000.-
รวม 32 37,336,000.- 25 20,206,000.- 49 48,249,000.- 106 105,791,000.

-
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 สนับสนุนและสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแกกลุม
ผูดอยโอกาส 5 11,620,000.- 5 11,620,000.- 5 11,620,000.- 15 34,860,000.-

2.2 สรางความมั่นคงในอาชีพ และเพ่ิมรายไดใหแก
ประชาชน 11 510,000.- 6 300,000.- 6 300,000.- 23 1,110,000.-

2.3  สงเสริมดานการสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การ
ปองกันและระงับโรคติดตอ 7 625,000.- 7 265,000.- 7 625,000.- 21 1,875,000.-

2.4  สงเสริมและพัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 2,265,000.- 2 50,000.- 2 50,000.- 8 2,365,000.-
2.5  เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 10 1,784,000.- 10 1,784,000.- 10 1,784,000.- 30 5,352,000.-
2.6 ปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด 2 50,000.- 2 50,000.- 2 50,000.- 6 150,000.-

ผ .03



รวม 39 16,854,000.- 32 14,069,000.- 32 14,069,000.- 103 45,712,000.-

ยุทธศาสตร
ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม 3 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

3. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.1  สงเสริมการคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาแหลงนํ้าตาม

ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
4 120,000.- 4 120,000.- 4 120,000.- 12 360,000.-

3.2 สงเสริมการจัดการขยะมูลฝอย 3 2,199,000.- 2 80,000.- 2 80,000.- 7 2,359,000.-
รวม 7 2,319,000.- 6 200,000.- 6 200,000.- 19 2,719,000.-

4. การสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น

4.1 การจัดการและสนับสนุนการศึกษา 9 6,448,800.- 9 6,448,800.- 9 6,448,800.- 27 19,346,400.-

4.2 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อนุรักษ
ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน

8 405,000.- 5 225,000.- 5 225,000.- 18 855,000.-

4.3 สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 4 850,000.- 3 350,000.- 10 3,850,000.- 17 5,050,000.-
รวม 21 7,703,800.- 17 7,023,800.- 24 10,523,800.- 62 25,251,400.-

5. การพัฒนาการบริหารจัดการ
5.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

หนาท่ี 2 800,000.- 2 800,000.- 2 800,000.- 6 2,400,000.-

5.2 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 11 330,000.- 11 330,000.- 11 330,000.- 33 990,000.-
5.3 ปรับปรุง พัฒนา จัดหาวัสดุครุภัณฑ และเทคโนโลยีท่ีชวย

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการใหบริการ
ประชาชน

27 3,315,800.- 8 1,440,000.- 8 1,440,000.- 43 6,195,800.-

รวม 39 4,445,800.- 21 2,570,000.- 21 2,570,000.- 81 9,585,800.-





สวนที่ 4
แนวทางการติดตามและประเมินผล

4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยูโดยท่ี

“การติดตาม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือใหขอมูลปอนกลับ
(Feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน
หากไมมีระบบการติดตามโครงการแลว  ยอมสงผลใหเกิดของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควร
จะเปน   เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการ
ปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ

ในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม
เพราะผลท่ีไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง  แกไข การขยายขอบเขต  หรือการยุติการดําเนินการซึ่งข้ึนอยู
กับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการ
ปฏิบัติหรือไม  อยางไร   อันเปนตัวชี้วัดวาแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม
อยางไร    อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร   นําไปสูความสําเร็จตาม
แผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม   อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการ
ใชทรัพยากร(งบประมาณ)  เพียงใด ซึ่งผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback )
ท่ีสามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป   นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสิน
คุณคาและการติดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความเท่ียงตรง  เปนปรนัย
เชื่อถือได

การติดตามและประเมินผลนั้น เพ่ือใหทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปอันจะเปนประโยชนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามปในครั้งตอ ๆ  ไป  และเปนการ
สรางแนวทางการมีสวนรวมในทองถ่ิน

4.2ระเบียบ วิธีการ และเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบท่ีใชในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ. 2546 หมวด 6 ขอ 28 กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ประกอบดวย

(1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 3 คน
(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 2 คน
(3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 2 คน
(4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวน 2 คน
(5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวน   2 คน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาท่ี

เลขานุการของคณะกรรมการ
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีดังนี้

(1) กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภา

ทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ให     ติด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร
วิธีการติดตามและประเมินผล
ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อางถึงหนังสือ  ท่ี  มท  0871.3  / 3124

ลงวันท่ี  10  มีนาคม  2549 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดหวงระยะเวลาในการติดตามและ
ประเมินผล  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ  ท้ังนี้กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
อยางนอยโครงการละ  1 ครั้ง   และประเมินผลโครงการในภาพรวมอยางนอยปละ   1   ครั้ง  แลวรายงานและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินนําเสนอตอสภา
ทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป

เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผไดท่ีใช ระเบียบวิธีวิจัย เปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ซึ่ง

จะทําใหหนวยงานสามารถติดตามไดวาการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอยูภายใตระยะเวลา    และงบประมาณท่ี
กําหนดไวหรือไม  และผลของการดําเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงคท่ีไดวางไวหรือไม  ท้ังนี้การติดตามเปนการ
ตรวจสอบในระหวางการดําเนินกิจกรรมตามโครงการในขณะท่ี การประเมินผลเปนการตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนจริง
เม่ือดําเนินโครงการเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยใชแบบติดตามฯ ดังนี้

แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผตามแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. ……………………. )

สวนท่ี   1 ขอมูลท่ัวไป



1.  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน..................................................................
2. รายงานผลวันท่ี..........................................................................................

สวนท่ี   2 ผลการดําเนินงาน
1.จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป

ยุทธศาสตร
ปท่ี 1............... ปท่ี 2............... ปท่ี  3............... รวม

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

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

รวม

2. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป......................

ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการ
ท่ีดําเนินการ

เสร็จ

จํานวนโครงการ
ท่ีอยูระหวาง
ดําเนินการ

จํานวนโครงการ
ท่ียังไมได
ดําเนินการ

จํานวนโครงการ
ท่ีมีการยกเลิก

จํานวนโครงการ
ท่ีมีการเพ่ิมเติม

จํานวนโครงการ
ท้ังหมด

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
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3. การเบิกจายงบประมาณป......................
ยุทธศาสตร งบปกติ เงินสะสม รวม



จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

รวม

4. โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป.....................

โครงการ
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ

ดําเนินการ
เสร็จแลว

อยูในระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

งบประมาณ
ท่ีไดรับ

งบประมาณ
ท่ีเบิกจายไป

รวม

สวนท่ี 3   ปญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................



ภาคผนวก

ก



รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน



ข
การประเมินคุณภาพของแผน

แบบประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป
ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได

1.ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10
2.การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 25
3.ยุทธศาสตร ประกอบดวย

3.1 วิสัยทัศน (5)

3.2 พันธกิจ (5)

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร (10)

3.4 เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร (5)

3.5 ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร (15)

3.6 กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร (12)

3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร (13)

รวม 100



ประเด็นการพิจารณา

ประเด็นการ
พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได

1.ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปขององคการ
ปกครองสวน
ทองถิ่น

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
- ขอมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร

โครงสราง พ้ืนฐาน สถานท่ีทองเท่ียว เปนตน และ
ขอมูลเชิงสถิติท่ีสําคัญ

- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอ่ืนๆ
ท่ีมีลักษณะคลายกัน

- การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทํา
แผนพัฒนาและ/หรือการใชขอมูล จปฐ.

- มีขอมูลสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา
(เพ่ือดูการดําเนินงาน ในแตละปท่ีผานมาวามีการ
ดําเนินการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนามากนอยเพียงใด)

10
(3)

(3)

(2)

(2)

2.การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ

ครอบคลุมการวิเคราะห ขอมูลท่ีสําคัญ ดาน
เศรษฐกิจสังคม และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และมีการวิเคราะห เปรียบเทียบขอมูล
ท่ีสําคัญ เพื่อช้ีใหเห็นศักยภาพ ปญหา  และความ
ตองการ

การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
และ หรือ จปฐ.

- ภาพรวมรายไดครัวเรือน การสรางอาชีพ
- มีการวิเคราะห หรือเปรียบเทียบขอมูลท่ี

สําคัญของจังหวัด และแสดงใหเห็นศักยภาพและ
ระดับความรุนแรงของปญหา

การวิเคราะหขอมูลสังคม
- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญดาน

สังคม เชน กําลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เปนตน

- มีการวิเคราะห หรือ เปรียบเทียบขอมูลท่ี
สําคัญของ อปท. และแสดงใหเห็นศักยภาพและ
ระดับความรุนแรงของปญหา

25

4

(2)
(2)

5
(3)

(2)



ประเด็นการ
พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได

2.การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ (ตอ)

การวิเคราะหขอมูลทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอม

- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญ ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมท้ัง
ภายในและภายนอกของ อปท.

SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพของ อปท.

- การวิเคราะหสอดคลองกับการวิเคราะห
ขอมูลพ้ืนฐาน

- มีการจําแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายใน
ภายนอกอยางถูกตอง

สรุปประเด็นปญหาและความตองการของ
ประชาชนเชิงพื้นท่ี

- มีการประมวลปญหาและความตองการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีโดยชี้ใหเห็นขนาดและความรุนแรง
ของปญหาและความตองการ

- มีการระบุปญหาหรือความตองการในเชิง
พ้ืนท่ีหรือกลุมเปาหมายท่ีชัดเจน

- การใชแผนชุมชน/แผนหมูบานเปน
สวนประกอบในการจัดทําแผนพัฒนา

5

(3)

(2)

5

(3)

(2)

6

(2)

(2)

(2)

3.ยุทธศาสตร
3.1 วิสัยทัศน

มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี อปท. ตองการจะเปน
หรือบรรลุถึงในอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับ
โอกาสและศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะของ อปท.

- จุดเนนและสิ่งท่ีตองการเปนสอดคลองกับขอมูล
ท่ีนําเสนอ

- มีความเปนไปไดตามศักยภาพและโอกาสของ
พ้ืนท่ี

65
5

(3)

(2)



ประเด็นการ
พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได

3.2 พันธกิจ - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปน เพ่ือนําไปสูการ
บรรลุวิสัยทัศน

- มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ

(3)

(2)

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร

มีความชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนและเง่ือนไข
เฉพาะของพื้นท่ี

- ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพัฒนา
- ยุทธศาสตรเชื่อมโยงสอดคลองกันและตอบสนอง

ปญหาศักยภาพของ อปท.
- มีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตร
การพัฒนาภาคยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และ
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.

10

(4)
(4)

(2)

3.4 เปาประสงค สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
- มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร
- มีความชัดเจนเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นวามีความ

ตองการท่ีจะบรรลุอะไรในชวง 4 ป

5
(3)

(2)

3.5 ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
แตละประเด็น
ยุทธศาสตร

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย
ตัวช้ีวัด
- มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงค และ

สะทอนผลลัพธตามเปาประสงค
- สามารถวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ
คาเปาหมาย
- แสดงถึงความกาวหนาในแตละป
- มีความเปนไปไดอยูในขีดความสามารถท่ีทําได

ท้ังดานปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค

15
9
(5)

(4)
6
(3)
(3)



หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม
และ สัมภาษณผูเก่ียวของ

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนําประเด็นการพิจารณาและรายละเอียด
หลักเกณฑไปเปนกรอบในการจัดทําแนวทาง วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
ประจําปได

ประเด็นการ
พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได

3.6 กลยุทธของ
แตละประเด็น
ยุทธศาสตร

มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร
ท่ีสอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตาม
เปาประสงคของแตละประเด็นยุทะศาสตร และ
สอดคลองกับลักษณะเฉพาะของพื้นท่ี

- กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยง
สอดคลองกันและมีบูรณาการกันในแตละยุทธศาสตร
และนําไปสูการบรรลุเปาประสงคและยุทธศาสตร

- มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการท่ี
ชัดเจนเพ่ือนําไปสูการกําหนดแผนงานโครงการ

12

(6)

(6)

3.7 บัญชี
รายการ/ชุด
โครงการ

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบดวย
โครงการ/กิจกรรม

- มีการวิเคราะหความคุมคาและผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมของโครงการ กอนบรรจุไวในแผน

- ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/
กิจกรรม

- การจัดลําดับของโครงการ/กิจกรรม
โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธ

อยางชัดเจนและนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค
- โครงการฯ มีสาระสอดคลองและตอบสนองกล

ยุทธอยางชัดเจนและนําไปสูผลสําเร็จของ
เปาประสงค

- มีโครงการ ครบถวนท้ัง 3 ป (ในภาพรวมของ
แผน)

13
8
(3)

(3)

(2)
5

(3)

(2)

รวมคะแนนท่ีได 100
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