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ยุทธศาสตรการพัฒนา
พ.ศ.๒๕๕๕ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙

องคการบริหารสวนตําบลนามาลา
อําเภอนาแหว จังหวัดเลย

คํานํา
การบริ หารงานขององค กรปกครองส วนท องถิ่น จะใช แผนเป นเครื่องมื อในการบริ หารงาน ซึ่ง
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะมีการกําหนดดวยวิสัยทัศนพันธกิจ จุดมุงหมาย ยุทธศาสตร และแนวทาง
ในการพัฒนาทองถิ่นรวมทั้งการกําหนดแผนงาน/โครงการ ตลอดทั้งตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาในระยะยาวอยาง
ต อเนื่ อง การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น จะตองมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด,
จังหวัด และแนวทางของการพัฒนาในระดับตาง ๆ ตั้งแตระดับชาติ กลุมจังหวัด ตลอดทั้งภารกิจที่ทองถิ่นไดรับการถาย
โอนจากกระทรวงทบวงกรมต างๆ และที่สําคั ญองค กรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินงานตามนโยบายเพื่อ
ตอบสนองตอปญหาความตองการของประชาชนในพืน้ ที่ ซึง่ แสดงออกมาในรูปแบบของแผนแมบทชุมชน
องคการบริหารสวนตํ าบลนามาลา ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ได
กําหนดเนื้อหาและแนวทางการจัดทําแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเองขององคการบริหารสวนตําบลนามาลาเพื่อใชเปน
กลไกในการแกไขปญหาของประชาชน แผนยุทธศาสตรฉบับนี้องคการบริหารสวนตําบลนามาลาไดนําไปปรับ
ประยุกตทั้งในเชิงวิชาการและขอเท็จจริงเชิงประจักษของแตละหมูบานตามความเหมาะสม
องคการบริหารสวนตําบลนามาลา หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับประโยชนจากแผนยุทธศาสตรฉบับนี้
เพือ่ ใชเ ปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ ที่มีประสิทธิภาพและสนองตอบตอปญหาความตองการของ
ทองถิ่นและประชาชนตอไป

(นายสมจิต วงศา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลนามาลา
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
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บทนํา
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญขององคการบริหารสวนตําบลนามาลา
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนามาลา
วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเปาประสงคการพัฒนา
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนามาลา
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนามาลาไปสูการปฏิบัติ
และการติดตาม ประเมินผล
ภาคผนวก

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

๑
๔
๙
๑๔
๒๗
๕๔
๖๔

บทที่ ๑
บทนํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ทีก่ ําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึง่ แสดงถึงวิสัยทัศน
พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด จังหวัดแผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายทองถิ่น
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาป พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๙ จัดทําขึน้ เพื่อนํานโยบายของนายสมจิต วงศา
นายกองคการบริหารสวนตําบลนามาลา ซึ่งไดแถลงตอประชาชนและสภาองคการบริหารสวนตําบลนามาลา ในการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนามาลา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ไปสูการปฏิบัติ
นโยบายในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลนามาลาโดยการนําของนายสมจิต วงศา
นายกองคการบริหารสวนตําบลนามาลา เพือ่ จะนําไปสูว ิสัยทัศน “นามาลาเมืองนาอยู เฟองฟูวัฒนธรรม นํา
เศรษฐกิจพิชิตความจน พัฒนาชุมชนสูความเปนหนึ่ง” มีนโยบายในการพัฒนารวมทั้งสิ้น ๗ ดาน ดังรายละเอียด
ดังนี้
๑.นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนนหนทาง สายหลัก สายรอง ทางระบายน้ํา
ระบบไฟฟา การประปา ใหมีความพรอมและเพียงพอตอความตองการของประชาชน
๑.๒ ปรับปรุงละพัฒนาระบบการใหบริการดานประปาใหมีประสิทธิภาพทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ
เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชน
๑.๓ ปรับปรุงและประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในดานโครงสรางพื้นฐาน ดําเนินงานไปดวยความ
เรียบรอย รวดเร็วและเปนประโยชนแกประชาชน
๒.นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ สนับสนุนผูดอยโอกาสทางสังคม เชน ผูส ูงอายุ ผูพ ิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาสอืน่ ๆ เปนตน
ใหครอบคลุมทุกชุมชน จนสามารถอยูในชุมชน ไดอยางมีความสุข ตลอดจนการแกไขปญหาความยากจน ปญหา
ยาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับประชาชน
๒.๒ สนับสนุนประชาชนใหมสี ุขภาพอนามัยที่สมบูรณแข็งแรง เชน ใหมีสถานที่ออกกําลังกาย การ
ปองกันโรคติดตอ เปนตน
๒.๓ สนับสนุนสงเสริมกลุมอาชีพใหประชาชน เพื่อเพิ่มรายไดสามารถดํารงชีพอยูไดอยางมีความสุข
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายของรัฐบาล
๒.๔ สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินชุมชนสามารถดูแลและปองกัน
ปญหารวมกับสวนราชการไดอยางเหมาะสมสอดคลอง กับนโยบายของรัฐบาล
๒.๕ สงเสริมใหเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลนามาลามีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความรูคูคุณธรรม

-๒๓.นโยบายดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
๓.๑ สงเสริมสนับสนุนใหมีครุภัณฑอันที่จะนํามาซึ่งการพัฒนาในดานการศึกษา เชน ใหมีหองสมุด
ประจําตําบลและศูนยอินเตอรเน็ต
๓.๒ สนับสนุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระดับกอนวัยเรียน และในระดับสูงขึ้นไปใหประชาชน
เยาวชน นักเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการศึกษาไดอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น
๓.๓ สนับสนุนสงเสริมงานกีฬาและนันทนาการของชุมชนอยางจริงจัง
๓.๔ สนับสนุนสงเสริมใหมีศูนยการเรียนรูทางการศึกษาวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
๓.๕ สนับสนุนกองทุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมใหกับนักเรียน ตลอดจนวัสดุ ครุภัณฑที่จะนํามา
ซึ่งการพัฒนาในดานการศึกษาและการกีฬา
๓.๖ สนับสนุนสงเสริมกิจกรรม งานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนงานรัฐพิธีตางๆ
๔.นโยบายดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔.๑ สนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการสรางจิตสํานึกเฝาระวังทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยเริ่มจากครอบครัว ชุมชนและหมูบาน
๔.๒ สนับสนุนสงเสริมการรักษาและพัฒนาสภาพแวดลอมใหสะอาดและนาอยู เชนการควบคุมไฟปา
ดูแลรักษาปา ปลูกปา
๔.๓ สงเสริมความรูดานสิ่งแวดลอมแกเยาวชนและชุมชน
๕.นโยบายดานการบริหารจัดการดานการเมือง การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
๕.๑ สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตําบล ตามแนวทางระบบ
ประชาธิปไตย
๕.๒ สงเสริมการมีบทบาทของครอบครัว องคกรทางศาสนา โรงเรียน ชุมชน องคการพัฒนาเอกชน
อาสาสมัคร และสื่อมวลชนมีสวนรวมในการวางแผนตําบล
๕.๓ จัดหาพื้นที่เพื่อกอสรางที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนามาลาใหม เพื่องานบริการประชาชน
และความสะดวกในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๕.๔ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององคกรใหมีความสามารถ มุงปฏิบัติงานเพื่อชุมชน
สังคมถูกตองตามทํานองคลองธรรม ปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพคุมคาลดขั้นตอนการทํางานใหสั้น เขาใจงาย
เร็วขึ้น เพื่อประโยชนสุขของประชาชนมีผูรับผิดชอบตอผลงาน
๕.๕ ใหการบริการแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของ ดวยความรวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาลและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ
๕.๖ พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลนามาลา ใหมปี ระสิทธิภาพ
และเปนธรรมกับประชาชนมากยิ่งขึ้น
๕.๗ พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ ที่จะใชในการปฏิบัติงานใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

-๓๖.นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได
๖.๑ สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุมอาชีพ เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ
อยางมีความสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๖.๒ พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนเพื่อเพิ่มรายได ลดรายจายตามนโยบายรัฐบาล
๖.๓ สงเสริมการคาขายในทองถิ่นเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ และพัฒนารายไดของทองถิ่น
๖.๔ สงเสริมสนับสนุนการจัดใหมีน้ําเพื่อการเกษตร พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรอยางเพียงพอ
๖.๕ สงเสริมสนับสนุนการเลีย้ งสัตว และพัฒนาเรื่องการดูแลรักษา
๗.นโยบายดานการพัฒนาดานสาธารณสุข
๗.๑ สงเสริม และรณรงคปองกัน กรณีมีการแพรระบาดของโรคติดตอตางๆ เชน โรคไขหวัดนก โรค
เอดส โรคฉี่หนู รวมถึง โรคระบาดที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเปนโรคควบคุม
๗.๒ สงเสริมการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน ดวยภูมิปญญาทองถิ่น
๗.๓ สงเสริมการออกกําลังกายของประชาชน เพื่อใหมีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี
๗.๔ สนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉินเคลื่อนที่คอยบริการประชาชน
๗.๕ สงเสริมสนับสนุนใหมีลานกีฬาชุมชนและสนามเด็กเลน
๗.๖ จัดหารถบรรทุกน้ํา เพื่อใชในการปองกันบรรเทาสาธารณภัยประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
*********************************

บทที่ ๒
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญขององคการบริหารสวนตําบลนามาลา
ประวัติการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลนามาลา
องคการบริหารสวนตําบลนามาลา เดิมเปนสภาตําบลนามาลา ไดรับการยกฐานะเปนองคการ
บริหารสวนตําบล มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการสว นทองถิน่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๒ โดยใหมีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนด
หกสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๑๖ ตอนพิเศษ
๘๒ ง ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ จึงมีผลบังคับใชในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒
๑.สภาพทั่วไปองคการบริหารสวนตําบลนามาลา
ที่ตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลนามาลาตั้งอยูหมูที่ ๕ บานหนองหวาย ตําบลนามาลา อําเภอนาแหว
จังหวัดเลย ถนนสายดานซาย - เหมืองแพร และหางจากที่ทําการอําเภอนาแหว ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร มี
อาณาเขตติดตอกับตําบลตางๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับตําบลนาพึง อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
ทิศใต
ติดกับตําบลดานซาย อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
ทิศตะวันออก ติดกับตําบลนาพึง อําเภอแหว , ตําบลดานซาย อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก ติดกับอําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
เนื้อที่
เขตรั บ ผิ ด ชอบขององค ก ารบริห ารส ว นตํ าบลนามาลา อํา เภอนาแห ว จั งหวัด เลย มี เนื ้อ ที ่
โดยประมาณ ๑๒๓.๗๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ๗๗,๓๓๑.๒๕ ไร
ภูมปิ ระเทศ
สภาพภูมิประเทศสวนใหญของตําบลนามาลาเปนหุบเขามีความลาดชันสูงมีพื้นทีร่ าบนอยมีระดับ
ความสูงของพื้นที่สูง ๑,๔๒๖ เมตร ของความสูงระดับน้ําทะเล และต่ําสุด ๕๐๐ เมตร ของระดับน้าํ ทะเล มีภูเขา
ทีส่ ําคัญไดแก ภูขัด ภูเปอย ภูเกางอม มีลําน้าํ พึงไหลผานบานนามาลา บานซําทอง บานนาปูน บานหัวดาน
บานโนนสวาง สภาพความสมบูรณทางทรัพยากรปาไมยังถือวาสมบูรณอยูแตหากไมมีมาตรการใดดูแล รักษาตอไป
ในอนาคตทรัพยากรเหลานี้อาจหมดไป
จุดเดนของพื้นที่
พื้นที่ และสภาพของทรัพยากรปาไมและอากาศ ที่มีพื้นที่สูงจากระดับน้ําทะเลโดยเฉลี่ยตั้งแต
๕๐๐ - ๑,๔๒๖ เมตร และมีสภาพของหุบเขาสูงทําใหอากาศมีความเย็น สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว
ธรรมชาติทีด่ ีไดในอนาคตหากไดรับการพัฒนาประชาสัมพันธและประชาชนในพืน้ ที่ยังคงอนุรักษธรรมชาติไวได
สามารถสรางรายไดอีกทางหนึ่งของประชาชนและยังสามารถพัฒนาบางพื้นที่เพาะปลูกไมเมืองหนาวหรือไมผลไดดี
เนื่องจากมีความชื้นและอากาศเย็นตลอดป

-๕เขตการปกครอง
ตําบลนามาลา ประกอบดวยหมูบานจํานวน ๘ หมู
ตารางแสดงชื่อผูปกครองหมูบานและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
หมูที่

ชื่อหมูบาน

กํานัน / ผูใหญบาน

๑

บานนามาลา

นายสมฤทธิ์ แกวเกษศรี

๒

บานหัวดาน

นายลักษณ ศรีโพธิ์

๓

บานนาปูน

นายเฉลิม แกวเพิม่

๔

บานซําทอง

นายบุญเลิศ แกวเกษศรี
(กํานันตําบลนามาลา)

๕

บานหนองหวาย

นายโยคี แกวเกษศรี

๖

บานโคก

นายขุนทอง เสวิสทิ ธิ์

๗

บานหนองสิม

นายวิญู เสนานุช

๘

บานโนนสวาง

นายวีระ กมลรัตน

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
นายบรรจง เสวิสทิ ธิ์
นายคํามูล กมลรัตน
นายไข จันทะพินิจ
นายเกรียงไกร เสวิสทิ ธิ์
นายธุวชิต ศรีคํา
นายยุทธการณ จันดาหาร
นายเมธิน เสวิสทิ ธิ์
นายวีระพงษ กันธุ
นายออย ถิน่ ที่
นายธีระพล ศรียาบับ
นายประสิทธิ์ แกวเกษศรี
นายประสิทธิ์ ยืนวงค
นายคําพัน เสวิสิทธิ์
นายสมทรง กมลรัตน
นายดุสติ เทพวันดี
นายเดวิช กมลรัตน

ตําแหนง
ประธานสภาฯ
สมาชิก อบต
รองประธานสภาฯ
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
เลขานุการสภาฯ อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.

ประชากร
มีประชากรทั้งสิ้น ๓,๐๕๙ คน แยกเปนชาย ๑,๕๖๓ คน หญิง ๑,๔๙๖ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔)

หมูบาน
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

บานนามาลา
บานหัวดาน
บานนาปูน
บานซําทอง
บานหนองหวาย
บานโคก
บานหนองสิม
บานโนนสวาง
รวม

จํานวนครัวเรือน
๘๕
๘๔
๔๑
๑๑๑
๑๓๒
๒๐๑
๑๓๔
๕๐

ชาย
๑๓๕
๑๗๑
๘๒
๒๒๗
๒๒๖
๔๑๐
๒๓๑
๘๑

๗๙๔

๑,๕๖๓

จํานวนประชากร (คน)
หญิง
รวม
๑๓๖
๒๗๑
๑๖๖
๓๓๗
๖๘
๑๕๐
๒๒๑
๔๔๘
๒๑๒
๔๓๘
๓๖๐
๗๗๐
๒๔๒
๔๗๓
๙๑
๑๗๒
๑,๔๙๖

๓,๐๕๙

-๖-

หมูที่
๑

หมูที่
๒

หมูที่
๓

หมูที่
๔

หมูที่
๕

หมูที่
๖

หมูที่
๗

หมูที่
๘

สภาพทางเศรษฐกิจ
พื้นที่ถือครองที่สําคัญของตําบลนามาลาที่สําคัญ ไดแก พื้นที่ทําการเกษตรประมาณ ๔๓,๘๓๑ ไร พื้นที่
สวนที่เหลือเปนพื้นที่ปา ประมาณ ๓๑,๗๔๒ ไร และเพื่อการอยูอาศัย ประมาณ ๑,๗๕๘.๒๕ ไร
๑.อาชีพ
ประชากรสวนใหญในตําบลนามาลา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกกระชายดํา ปลูกขิง ขาวโพด เลี้ยงสัตว
ยางพารา เปนแหลงรายไดของประชาชนในตําบลนอกจากนี้ยังปลูก พืชสวนทําไรลิ้นจี่ ปลูกกะหล่ําปลี เสาวรส
ถั่วลิสง รายไดไมแนนอนขึ้นอยูกับดินฟาอากาศในปนั้นๆ และตนทุนในการผลิตคอนขางสูง
๒.สภาพทางสังคม
ประชาชนในเขตตํ าบลนามาลา มีภ าษาที่ใชในทองถิ่น คือ ไทเลย ที่มีสําเนีย งเฉพาะและมีประเพณี
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ มี บุญขาวประดับดิน บุญบั้งไฟเดือน ๑๑ ประเพณีสงกรานตการแหตนดอกไม เปนตน
ในดานศาสนานั้น ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีวัดจํานวน ๖ แหง โรงเรียนประถมศึกษา ๖ แหง
สถานีอนามัย ๑ แหง มีน้ําประปาใชทุกหมูบ าน การตัง้ ถิ่นฐานของประชากรจะเกาะตัวหนาแนนตามถนนสาย
หลักแตที่ดินสวนใหญยังขาดเอกสารสิทธิ์ถือครองทีด่ ินทัง้ ทีท่ ํากินในทีด่ ินมานานาทัง้ นี้เพราะพืน้ ทีส่ วนใหญอยูใ นเขต
ปาสงวนแหงชาติ
สถาบันและองคกรทางศาสนา
วัด / สํานักสงฆ
๗
แหง
มัสยิด
แหง

-๗-

การสาธารณสุข
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล
พรอมกับมีการจัดตั้ง อ.ส.ม. ทุกหมูบาน

จํานวน

๑

แหง

๓.การบริการพื้นขั้นฐาน
ตําบลนามาลาเปนตําบลที่อยูหางไกลจากจังหวัด การติดตอสื่อสารยังลาชาเนื่องจากบางพื้นที่ไมมีสัญญาณ
โทรศัพท เครือขายทางการสื่อสาร ถนนเชื่อมการคมนาคมระหวางหมูบานตางๆ ทั่วถึงแตถนนบางเสนยังไมสะดวก
เพราะบางหมูบานยังเปนถนนลูกรังและการใหบริการตางๆทั้งในดานคุณภาพยังอยูในเกณฑต่ํา
ไฟฟามีใชทุกหมูบาน รวม ๘ หมูบาน แตยังไมครบทุกครัวเรือนเนื่องจากมีการขยายครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น
แหลงน้ําธรรมชาติ
หวยลํานําพึง ไหลผานบานนามาลา บานซําทอง บานนาปูน บานหัวดาน และบานโนนสวาง
หวยน้ําพาน ไหลผานบานหนองหวาย หนองสิม บานโคก
หวยน้ําตับ ไหลผานบานหนองหวาย บานหนองสิม
แหลงน้ําที่สรางขึ้น
สระน้ํา
๑๒ แหง
แมน้ําลําคลอง
๓
แหง
ประปา
๗
แหง
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ตําบลนามาลา เปนปาสงวนและสภาพปาเปนปาทีอ่ ุดมสมบูรณ พืน้ ทีส่ วนใหญเปนภูเขาสูงชัน
สภาพอากาศหนาวเย็น ทําใหตําบลนามาลาเหมาะที่จะไดรับการพัฒนาดานแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เพราะมี
สภาพอากาศเย็น ทรัพยากรทางธรรมชาติยังอุดมสมบูรณอยู ประกอบกับมีแหลงทองเที่ยว เชน น้ําตกผาผึ้ง - ผาจอม ,
น้ําตกเย็นสุดยอด , น้ําตกผานางอ่ํา
ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น
โครงสรางและอํานาจหนาที่ราชการขององคการบริหารสวนตําบลนามาลา
การแบงสวนบริหารงานราชการขององคการบริหารสวนตําบลนามาลา
โครงสรางหรือการแบงสวนบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเปนฝายนิติบัญญัติ และฝายบริหาร
ประอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ๒ คน เปนผูชวยในการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล และแตงตั้งเลขานุการอีก ๑ คน นายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ในการดําเนินงานหรือปฏิบัติงานมีขาราชการและ
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลเปนผูป ฏิบัติตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายอันชอบดวยกฎหมายปจจุบันองคการ
บริหารสวนตําบลนามมาลา มีสว นราชการ ๓ สวน ดังนี้

-๘๑.สํานักงานปลัด มีหนาที่ดําเนินงานเกีย่ วกับ งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี
งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอนามัยและสิ่งแวดลอม งานสงเสริม
สุขภาพและสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานสงเสริมปศุสัตว งานสังคมสงเคราะห และงานสงเสริมอาชีพ
และพัฒนาสตรี
๒.สวนการคลัง มีหนาที่ดําเนินงานเกี่ยวกับ งานการเงินและบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได และ
งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
๓.สวนโยธา มีหนาที่ดําเนินงานเกี่ยวกับ งานกอสราง งานออกแบบ ควบคุมอาคารและผังเมือง งาน
ประสานสาธารณูปโภค และงานสงเสริมการเกษตร
การเลือกตั้งของทองถิ่น
สถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนามาลา
๑.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนามาลา เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๑
๑.๑ ผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด จํานวน ๒,๑๖๙ คน
มาใชสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ๑,๗๙๗ คน คิดเปนรอยละ ๘๒.๘๕
๑.๒ บัตรเสีย จํานวน ๑๐๒ บัตร คิดเปนรอยละ ๕.๖๘
๑.๓ บัตรไมประสงคลงคะแนน จํานวน ๑๘ บัตร คิดเปนรอยละ ๑.๐๐
๒.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนามาลา เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๑
๒.๑ ผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด จํานวน ๒,๑๖๙ คน
มาใชสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ๑,๗๙๗ คน คิดเปนรอยละ ๘๒.๘๕
๒.๒ บัตรเสีย จํานวน ๔๖ บัตร คิดเปนรอยละ ๒.๕๖
๒.๓ บัตรไมประสงคลงคะแนน จํานวน ๘ บัตร คิดเปนรอยละ ๐.๔๖
โครงสรางและอัตรากําลังในการบริหารงาน
อัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลนามาลา
หนวยงาน

พนักงานสวนตําบล

พนักงานจางตามภารกิจ

พนักงานจางทั่วไป

รวม

๑.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

๑

-

-

๑

๒.สํานักงานปลัด

๖

๓

๒

๑๑

๓.สวนการคลัง

๔

-

๑

๕

๔.สวนโยธา

๑

๑

-

๒

๑๒

๔

๓

๑๙

รวม

บทที่ ๓
การวิเคราะหศกั ยภาพการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนามาลา
เพื่อเปนการวิเคราะหสภาวะการณ (Environmental Scan) ตามประเด็นนโยบายตางๆของนายก
องคการบริหารสวนตําบล เพือ่ ชี้ใหเห็น ปญหา อุปสรรค จุดออน จุดแข็งในการดําเนินการแตละดาน ซึง่ จะเปน
แนวทางการนํานโยบายดานตางๆของนายกองคการบริหารสวนตําบล ไปสูจ ุดมุงหมายทีต่ ัง้ ไว โดยวิเคราะหจุดแข็ง
ปญหา (จุดออน) อุปสรรค โอกาสในการพัฒนาของนโยบายแตละดาน ดังตอไปนี้
๑.ดานโครงสรางพื้นฐาน
จุดแข็ง (Strength) ไดแก
- มีสวนโยธาในการดูแลรับผิดชอบดานโครงสรางพื้นฐาน
- ผูบริหารนําปญหาความตองการดานโครงสรางพื้นฐานของประชาชนมาประกอบการพิจารณา
- มีระบบโครงสรางพื้นฐานครบทุกดาน
- มีไฟฟาสองสวางและไฟฟาสาธารณะทุกชุมชน
- มีเจาหนาที่และหนวยงานที่รับผิดชอบดูแล ดานไฟฟาและระบบน้ําประปา
จุดออน (Weakness) ไดแก
- ถนนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีความคับแคบและชํารุด
- งบประมาณมีไมเพียงพอในการพัฒนาปรับปรุง กอสรางดานโครงสรางพื้นฐาน
- น้ําประปายังไมสามารถผลิตใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน
- งบประมาณยังไมเพียงพอในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพน้ําประปา
- งบประมาณยังไมเพียงพอในการขยายเขตไฟฟาและซอมแซมระบบไฟฟา
โอกาส (Opportunity) ไดแก
- งบประมาณอุดหนุนจากหนวยงานอื่น
- มีสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
- มีแขวงการทางเลย
- มีหนวยงานอื่นที่ใหความรวมมือในการขยายเขตไฟฟาและขยายระบบน้ําประปา
อุปสรรค (Threat) ไดแก
- ปรากฏการทางธรรมชาติ ที่มีผลตอการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เชน อุทกภัยฯ
- การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล
จากการวิเคราะหสรุปไดวาประเด็นในการพัฒนาดานการพัฒนาโครงสรางจําเปนพืน้ ฐาน องคการบริหาร
สวนตําบลนามาลา มีความสามารถในการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกสบาย
ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลและประชาชนทั่วไป

- ๑๐ ๒.ดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
จุดแข็ง (Strength) ไดแก
- องคการบริหารสวนตําบลใหความสําคัญในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
- มีงบประมาณในการชวยเหลือหรือสงเสริมอาชีพใหกับสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ คนพิการและ
ผูดอยโอกาส
- มีสมาชิก อปพร.ขององคการบริหารสวนตําบลนามาลาที่มีศักยภาพและเขมแข็ง
จุดออน (Weakness) ไดแก
- จํานวนผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ คนพิการมีจํานวนมาก
- ประชาชนบางสวนยังไมมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองใหเขมแข็ง
- ประชาชนบางสวนยังไมเขาใจในอํานาจบทบาทหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลในดานการใหความ
ชวยเหลือประชาชน
โอกาส (Opportunity) ไดแก
- มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ
- หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของใหความชวยเหลือดานตางๆ เชน อนามัย กศน.
อุปสรรค (Threat) ไดแก
- ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ และนโยบายของหนวยงานที่กํากับดูแล
- มีเขตพื้นอยูหางไกลจากตัวจังหวัดและอําเภอ
- การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล
จากการวิเคราะหสรุปไดวาประเด็นในการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนตําบล
ตําบลนามาลา มีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได
อยางยั่งยืน
๓.ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
จุดแข็ง (Strength) ไดแก
- มีเจาหนาที่รับผิดชอบในดานการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
- ผูบริหารมีความสนใจและเอาใจใสในดานการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
- มีงานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณขององคการบริหารสวนตําบลนามาลา
จุดออน (Weakness) ไดแก
- ดานอาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไมเพียงพอตอจํานวนเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
- มีบุคลากรทางการศึกษาไมเพียงพอ และบุคลากรที่มียังขาดทักษะในการจัดการเรียนการสอน
- ประชาชนบางสวนไมใหความสําคัญกับงานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมเทาที่ควร
โอกาส (Opportunity) ไดแก
- การรับโอนบุคลากรทางการศึกษาจากหนวยงานอื่น

- ๑๑ - การจัดการฝกอบรมดานการศึกษาของหนวยงานอื่น
อุปสรรค (Threat) ไดแก
- การถายโอนภารกิจทางดานการศึกษาใหองคกรปกครองทองถิ่นยังไมชัดเจนและเปนรูปธรรม
- งบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ ในการดําเนินงานดานการศึกษามีไมเพียงพอ
- งบประมาณในการสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมทางดานกีฬาและนันทนาการมีไมเพียงพอ
- ขาดพื้นที่ออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการเฉพาะในเขตองคการบริหารสวนตําบล
จากการวิเคราะหสรุปไดวา ประเด็นในการพัฒนาดานการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลนามาลา มีศักยภาพ
เพียงพอในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พรอมทั้งมีศักยภาพเพียงพอในการจัดกิจกรรมทางดานการศึกษา
๔.นโยบายดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จุดแข็ง (Strength) ไดแก
-มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ
จุดออน (Weakness) ไดแก
- ประชาชนบางสวนยังไมมีความรับผิดชอบในดานการทิ้งขยะมูลฝอย
- ประชาชนบางสวนยังขาดความรับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ไมมีสถานที่ในการกําจัดขยะ
- ประชาชนยังไมตระหนัก/ตื่นตัวในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
โอกาส (Opportunity) ไดแก
- นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- หนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของดานการ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อุปสรรค (Threat) ไดแก
- ปรากฏการทางธรรมชาติ ปริมาณน้ําฝนที่ตกในฤดูฝน
- การเผาปาเพื่อทําไร ทํานาและการเกษตร รอบเขตองคการบริหารสวนตําบล
จากการวิเคราะหสรุปไดวาประเด็นในการพัฒนาดานการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
องคการบริหารสวนตําบลนามาลาสามารถ สงเสริม พัฒนาใหเขตองคการบริหารสวนตําบลและประชาชนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี เพราะมีสภาพแวดลอม สวยงาม นาอยู
๕.นโยบายดานการบริหารจัดการดานการเมือง การบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร
จุดแข็ง (Strength) ไดแก
-ผูบริหารมีแนวทางการบริหารงาน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี หรือหลักธรรมภิ
บาลในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลนามาลา
- บุคลากรไดรับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอยูเสมอ
- เปดโอกาสใหบุคคลหรือหนวยงานอื่นๆ สามารถเขามาตรวจสอบได

- ๑๒ จุดออน (Weakness) ไดแก
- งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรมีไมเพียงพอและลาชา
- มีวัสดุ ครุภัณฑ ที่จะใชในการปฏิบัติงานยังมีไมเพียงพอ
โอกาส (Opportunity) ไดแก
- ผูบริหารใหความสําคัญและเอาใจใสดูแลในดานนี้อยูเสมอ
อุปสรรค (Threat) ไดแก
- ประชาชนบางสวนยังขาดความสนใจและเขารวมการประชาคม
จากการวิเคราะหสรุปไดวาประเด็นในการพัฒนาดานการบริหารจัดการดานการเมือง การบริหารจัดการ
และพัฒนาบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลนามาลาสามารถ สงเสริม พัฒนาใหเขตองคการบริหารสวนตําบล
และบุคลากรมีประสิทธิภาพและศักยภาพ
๖.นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได
จุดแข็ง (Strength) ไดแก
- มีกลุม องคกรที่เขมแข็ง ที่เปนตัวอยางในการสรางพัฒนากลุมองคกรตางๆ
- กํานัน ผูใหญบาน คณะกรรมการชุมชน อสม. และองคการบริหารสวนตําบลมีความรวมมือกันเปน
อยางดีในการดําเนินกิจกรรมตางๆ
จุดออน (Weakness) ไดแก
- มีกลุม องคกรบางสวน ไมมีการบริหารจัดการที่ดีในกลุม องคกรทําใหไมสามารถดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
- ขาดสถานที่ในการจัดจําหนายสินคาของกลุมองคกรตางๆ
โอกาส (Opportunity) ไดแก
- มีถนนเสนหลักผานเขตองคการบริหารสวนตําบลนามาลาทําใหสามารถจําหนายสินคา ผลิตภัณฑพน้ื บานได
- มีหนวยงานตางๆ เชน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆ
อุปสรรค (Threat) ไดแก
- ดานเศรษฐกิจปจจุบัน
- มีเขตติดตออยูไกลจากจังหวัด อําเภอและเสนทางแหลงทองเทีย่ ว
จากการวิเคราะหสรุปไดวาประเด็นในการพัฒนาดานเศรษฐกิจใหเขมแข็ง องคการบริหารสวนตําบลนามาลา มี
ศักยภาพเพียงพอในการสงเสริมพัฒนา กลุม องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหเขมแข็งมีประสิทธิภาพ
๗.ดานการพัฒนาดานสาธารณสุข
จุดแข็ง (Strength) ไดแก
- มีงบประมาณในการสงเสริมสนับสนุนงานดานสาธารณสุขที่เพียงพอ
- มีหนวยงานและกลุมองคกรตางๆ ดานสาธารณสุขใหความรวมมือเปนอยางดีในงานดานสาธารณสุข
จุดออน (Weakness) ไดแก
- มีบุคลากรทางดานสาธารณสุขไมเพียงพอ

- ๑๓ โอกาส (Opportunity) ไดแก
- การรับโอนบุคลากรดานสาธารณสุขจากหนวยงานอื่น
- การจัดการฝกอบรมดานสาธารณสุขของหนวยงานอื่น
อุปสรรค (Threat) ไดแก
- การถายโอนภารกิจทางดานสาธารณสุขใหองคกรปกครองทองถิ่นยังไมชัดเจนและเปนรูปธรรม
จากการวิเคราะหสรุปไดวาประเด็นในการพัฒนาดานการงานสาธารณสุข องคการบริหารสวนตําบลนามาลา
มีศักยภาพเพียงพอในการจัดการงานสาธารณสุขในชุชน พรอมทั้งมีศักยภาพเพียงพอในการสงเสริมสนับสนุนงาน
ดานสาธารณสุข
******************************************

บทที่ ๔
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
๔.๑ วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนามาลา ป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
“นามาลาเมืองนาอยู เฟองฟูวัฒนธรรม นําเศรษฐกิจ
พิชิตความจน พัฒนาชุมชนสูความเปนหนึ่ง”

๔.๒ พันธกิจ
๑) พัฒนา สงเสริม สนับสนุนปรับปรุง ดูแลรักษาและจัดใหมี ระบบโครงสรางจําเปนพื้นฐานดานตางๆ
ใหมีคุณภาพมาตรฐานและคลอบคลุมทั่วถึง
๒) พัฒนาสงเสริม สนับสนุน การศึกษาของประชาชนไดรบั การศึกษาอยางเทาเทียมกันทัง้ ในระบบและนอกระบบ
ตลอดทั้งทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น
๓) พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความอุดมสมบูรณ
๔) สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง สุขภาพอนามัยที่สมบูรณทุกเพศ ทุกวัย
๕) พัฒนาสงเสริมสนับสนุน สรางโอกาส สรางอาชีพ สรางรายได สามารถพึง่ พาตนเอง เขมแข็งและอยางยั่งยืน
๖) สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
๗) การชวยเหลือดูแลพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส ใหสามารถอยูรวมกันได
ในสังคมอยางมีความสุข
๔.๓ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
๑.เพื่อประชาชนไดรับการบริการสาธารณะตางๆ อยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน
๒.เพื่อใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหเปนคนดี
มีคุณภาพ มีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม
๓.เพือ่ สรางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม โดยการปองกัน ดูแลใหมีความ
อุดมสมบูรณ ตลอดทั้งพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
๔.เพื่อใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนามาลามีสุขภาพที่แข็งแรง มีสถานที่ อุปกรณการกีฬา
และนันทนาการอยางพอเพียง ทุกวัย
๕.เพื่อประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนามาลาเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา มีความมั่นคง
ของชีวิตและสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางเขมแข็งและยั่งยืน
๖.เพื่อพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนามาลาใหเปนตําบลที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี มีความสงบสุข
ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด รวมทัง้ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๗.เพื่อประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนามาลาอนุรักษสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและ
พัฒนาภูมิปญญาใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม
๘.เพือ่ พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานและบริการดานโครงสรางพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพประชาชนไดรับการ
บริการอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน
๙.พัฒนาบุคลากรและองคกรใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงานไปสูเปาหมายการพัฒนา
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ตัวชี้วัด
(Goals)
(KPI)
๑.เพื่อประชาชนไดรับการบริการ
สาธารณะตางๆ อยางทั่วถึงและ
เทาเทียมกัน

๑.ประชาชนมีสว นรวมในการตรวจสอบใน
การทํางานขององคการบริหารสวนตําบล เปน
๑๐๐ %ของโครงการกอสรางตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบล
๒.รอยละของประชาชนที่รับบริการ ๑.จํานวนของผูรับบริการสาธารณะจาก
มีความพึงพอใจ
องคการบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจใน
การรับบริการ เปน ๑๐๐ %
๓.รอยละของโครงการที่เกี่ยวของกับ ๑.จํานวนโครงการที่เกี่ยวกับการใหบริการ
การใหบริการสาธารณะตางๆ
สาธารณะตางๆ ของประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล เปน ๘๐ % ของโครงการ
ทั้งหมดขององคการบริหารสวนตําบล
๔.รอยละของโครงการที่มีประชาชน ๑. ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆที่
เขารวมกิจกรรมตางๆ ที่องคการ
องคการบริหารสวนตําบลจัดขึ้นเพิม่ ขึ้นรอย
บริหารสวนตําบลจัดขึ้น
ละ ๑๐
๕.รอยละของโครงการที่เกี่ยวของกับ ๑.จํานวนโครงการที่เกี่ยวกับการการเรียนรู
การเรียนรูตลอดชีวิตทั้งในและนอก ตลอดชีวิตทั้งในและนอกระบบ ของ
ระบบ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
เปน ๒๐ % ของโครงการทั้งหมดของ
องคการบริหารสวนตําบล

เปาหมาย (Targets)
ป๕๕–๕๙

ป ๕๕

ป ๕๖

ป ๕๗

ป ๕๘

ป ๕๙

๑๐๐ %

๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ %

๑๐๐ %

๙๕ %

๙๕ %

๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ %

๘๐ %

๘๐ %

๘๐ %

๘๐ %

๘๐ %

๘๐ %

๑๐๐ %

๗๐ %

๘๐ %

๙๐ %

๑๐๐ %

๑๐๐ %

๒๐ %

๒๐ %

๒๐ %

๒๐ %

๒๐ %

๒๐ %

- ๑๕ -

๒.เพื่อใหประชาชนในเขตองคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลมี ก ระบวนการ
เรียนรูต ลอดชีวิต พัฒนาคนใหเปน
คนดีมีคุณภาพ มีความรูคูคุณธรรม
และจริยธรรม

๑.รอยละของประชาชนที่มสี วนรวม
ในการตรวจสอบการทํางานของ
องคการบริหารสวนตําบล

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

๖.รอยละของโครงการที่เกี่ยวของ ๑.จํานวนโครงการที่เกี่ยวกับการบริหาร
กับการบริหารจัดการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล เปน ๑๐ % ของโครงการทั้งหมด
ขององคการบริหารสวนตําบล
๗.รอยละของโครงการที่เกี่ยวของ ๑.จํานวนโครงการที่เกี่ยวกับการแขงขัน
กับการแขงขันกีฬา การออกกําลัง กีฬา การออกกําลังกายของประชาชนใน
กาย
เขตองคการบริหารสวนตําบล เปน ๑๕ %
ของโครงการทั้งหมดขององคการบริหาร
สวนตําบล
๕.เพื ่อ ประชาชนในเขตองค ก าร ๘.รอยละของประชากรไดรับความ ๑.จํานวนผูไ ดรับความชวยเหลือ
บริ ห ารส ว นตํ า บลนามาลาเป น ชวยเหลือ
เปน ๑๐๐ %
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณ คา มีความ ๙.รอยละของกลุมอาชีพตางๆที่
๑.จํานวนกลุม อาชีพที่ไดรบั การอุดหนุน
มั ่น คง ของชี วิ ต และสั ง คม มี ไดรับการอุดหนุนงบประมาณในการ งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที ่ดี สามารถพึ ง่ พา ดําเนินกิจกรรมของกลุม
เปน ๕ % ของโครงการทั้งหมดของ
ตนเองไดอยางเขมแข็งและยั่งยืน
องคการบริหารสวนตําบล
๑๐.รอยละของโครงการที่เกีย่ วกับ
การสงเสริม พัฒนา สรางอาชีพ
ของประชาชน

๑.จํานวนโครงการทีเ่ กี่ยวกับการสงเสริม
พัฒนา สรางอาชีพของประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล เปน ๕ % ของโครงการ
ทัง้ หมดขององคการบริหารสวนตําบล

ป๕๕–๕๙

ป ๕๕

ป ๕๖

ป ๕๗

ป ๕๘

ป ๕๙

๑๐ %

๑๐ %

๑๐ %

๑๐ %

๑๐ %

๑๐ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๐๐ %

๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ %

- ๑๖ -

๓.เพื่อสรางระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยการปองกัน ดูแลใหมีความอุดม
สมบูรณ ตลอดทั้งพัฒนาใหเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
๔.เพื ่อ ให ป ระชาชนในเขตองค ก าร
บริหารสวนตําบลนามาลามีสุขภาพที่
แข็งแรง มีสถานที่ อุปกรณการกีฬา
และนันทนาการอยางพอเพียง ทุกวัย

เปาหมาย (Targets)

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

ตัวชี้วัด
(KPI)

๖.เพื ่อ พั ฒ นาองค ก ารบริ ห ารส ว น
ตํ า บ ล น า ม า ล า ใ ห เ ป น ตํ า บ ล ที่
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
สงบสุข ปลอดจากอบายมุขและสิ่ง
เสพติด รวมทั้งมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

๙.รอยละของโครงการที่เกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติด
๙.รอยละของโครงการที่เกี่ยวกับ
การปองกัน ดูแลรักษาความสงบ
เรียบรอยความปลอดภัยภายในชีวติ
และทรัพยสนิ
๑๙.รอยละของโครงการที่เกีย่ วกับ
การอนุรกั ษ การสงเสริม การจัด
กิจกรรมที่เกีย่ วของกับงานดาน
ศาสนาประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
๑๗.รอยละของโครงการที่เกีย่ วของ
กับสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย และ
การสาธารณูปโภค

๗.เพื่อประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลนามาลาอนุรักษสืบ
ทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
และพัฒนาภูมิปญญาใหเกิด
ประโยชนตอชุมชนและสังคม
๘.เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
บริ ก ารด า นโครงสร า งพื ้น ฐานให มี
ประสิ ท ธิ ภ าพประชาชนได รั บ การ
บริการอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

๑.จํานวนของโครงการที่เกี่ยวกับการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดเปน ๕ % ของ
โครงการทั้งหมดขององคการบริหารสวนตําบล
๑.จํานวนของโครงการที่เกี่ยวกับการปองกัน
ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัย
ภายในชีวิตและทรัพยสินเปน ๕ % ของ
โครงการทั้งหมดขององคการบริหารสวนตําบล
๑.จํานวนโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ การ
สงเสริม การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานดาน
ศาสนาประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
เปน ๑๕ % ของโครงการทัง้ หมดขององคการ
บริหารสวนตําบล
๑.จํานวนโครงการที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม
ที่ปลอดภัย และการสาธารณูปโภคเปน ๕ %
ของโครงการทั้งหมดขององคการบริหารสวน
ตําบล
๑๘.รอยละของครัวเรือนทีไ่ ดรบั การ ๑.รอยละของครัวเรือนที่ไดรับการบริการดาน
บริการดานโครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภค เปน ๑๐๐ %

เปาหมาย (Targets)
ป๕๕–๕๙

ป ๕๕

ป ๕๖

ป ๕๗

ป ๕๘

ป ๕๙

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๑๐๐ %

๘๐ %

๘๕ %

๙๐ %

๙๕ %

๑๐๐ %

- ๑๗ -

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
(Goals)

๒๐ รอยละของโครงการที่
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

๑.จํานวนโครงการที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เปน ๕ % ของโครงการทั้งหมดของ
องคการบริหารสวนตําบล

เปาหมาย (Targets)
ป๕๕–๕๙

ป ๕๕

ป ๕๖

ป ๕๗

ป ๕๘

ป ๕๙

๑๐๐ %

๑๐๐ %

๑๐๐ %

๑๐๐ %

๑๐๐ %

๑๐๐ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

- ๑๘ -

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ขอมูลพื้นฐาน
(Goals)
(KPI)
(Baseline Data)
๙.พัฒนาบุคลากรและองคกรให ๑๙.รอยละของบุคคลากรที่ไดรับ ๑.จํานวนของบุคลากรที่ไดรับการ
การพัฒนาศักยภาพ
พัฒนาศักยภาพ เปน ๑๐๐ %
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

- ๑๙ ๔.๔ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม
ภารกิจการใหบริการสาธารณะที่จะตองถายโอนกําหนดไว ๖ ดาน ดังนี้
๑) โครงสรางพื้นฐาน
(๑) การคมนาคมและขนสง
- ทางบก
- ทางน้ํา
(๒) สาธารณูปโภค
- แหลงน้ํา/ระบบประปาชนบท
(๓) สาธารณูปการ
- การจัดใหมีตลาด
- การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
(๔) การผังเมือง
(๕) การควบคุมอากาศ
๒) การสงเสริมคุณภาพชีวิต
(๑) การสงเสริมอาชีพ
(๒) งานสวัสดิการสังคม
- การสังคมสงเคราะหพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส
(๓) นันทนาการ
- การสงเสริมการกีฬา
- การจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ
(๔) การศึกษา
- การจัดการศึกษาในระบบ
- การจัดการศึกษานอกระบบ
(๕) การสาธารณสุข
- การสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล
- การปองกันและควบคุมโรคติดตอ
(๖) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและที่อยูอาศัย
๓) การจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
(๑) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๒) การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
(๓) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔) การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

- ๒๐ ๔) การวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
(๑) การวางแผนพัฒนาทองถิ่น
(๒) การพัฒนาเทคโนโลยี
(๓) การสงเสริมการลงทุน
(๔) การพาณิชยกรรม
(๕) การพัฒนาอุตสาหกรรม
(๖) การทองเที่ยว
๕) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
(๑) การคุมครองดูแล บํารุงรักษา ใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
(๒) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ
(๓) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
๖) การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
(๑) การจัดการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ
(๒) การจัดการดูแลพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม หมวด ๒ การกําหนดอํานาจหนาทีใ่ นการจัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖
ใหองคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาทีใ่ นการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้
๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
๓) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
๔) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ
๕) สาธารณูปการ
๖) การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ
๗) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
๘) การสงเสริมการทองเที่ยว
๙) การจัดการศึกษา
๑๐) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส

- ๒๑ ๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
๑๓) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
๑๔) การสงเสริมกีฬา
๑๕) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๑๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
๑๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
๒๐) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว
๒๒) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย
๒๓) การรั ก ษาความปลอดภัย ความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ยและการอนามั ย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่นๆ
๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิง่ แวดลอม
๒๕) การผังเมือง
๒๖) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
๒๘) การควบคุมอาคาร
๒๙) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓๐) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
๓๑) กิจการอืน่ ใดทีเ่ ปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิน่ ตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด
๔.๕ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๔
พ.ศ.๒๕๔๖
กํา หนดอํ านาจหน าที ่ขององคการบริห ารสว นตําบล มาตรา ๖๗ ภายใตขอบังคับ แหงกฎหมาย
องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
๑.จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
๒.รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓.ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
๔.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ๒๒ ๕.สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๖.สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ
๗.คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๘.บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
๙.ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความ
จําเปนและสมควร
กําหนดอํานาจหนาที่ ที่อาจจัดทําขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา ๖๘ ภายใตบังคับแหง
กฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
๑.ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
๒.ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
๓.จัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
๔.ใหมีและบํารุงรักษาสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
๕.ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ
๖.สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
๗.บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
๘.การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
๙.หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
๑๐.ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
๑๑.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย
๑๒.การทองเที่ยว
๑๓.การผังเมือง
๔.๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา ดานการคมนาคม
๑.๒ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา ดานระบบไฟฟา
๑.๓ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา ดานระบบประปา
๑.๔ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา ดานแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
๑.๕ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา พัฒนาดานอาคารสถานที่

- ๒๓ ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ การรณรงคสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๒ การคุมครอง ดูแล บํารุงรักษา ปองกัน บําบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ ดานการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา การสรางอาชีพและเพิ่มรายได
๓.๒ ดานการวางแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยว
๓.๓ ดานการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษพัฒนา
และไดรับประโยชนจากแหลงทองเที่ยวในพื้นที่
๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา นวัตกรรมทุกรูปแบบทั้งในและนอกระบบ
๔.๒ การสงเสริม สนับสนุน พัฒนาดานสาธารณสุข
๔.๓ การสังคมสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส
๔.๔ การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
๔.๕ การสงเสริม สนับสนุน กีฬาและนันทนาการ
๔.๖ การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกันบรรเทาสาธารณะภัย
๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ การสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการและตรวจสอบ ควบคุม
บริหารราชการดวยความโปรงใส
๕.๒ การสงเสริมพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ในการใหบริการประชาชน
๕.๓ การพัฒนาปรับปรุงสถานที่ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน
๔.๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเลย
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสรางพืน้ ฐาน และเทคโนโลยี สารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนา คน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดีและการใหบริการสาธารณะแกประชาชน
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว และการกีฬา

- ๒๔ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิน่ และภูมปิ ญ ญาของทองถิน่
ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาการปองกันบรรเทาสาธารณะภัยและการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได
๔.๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเลย
ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพทรัพยากรทางการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรเสริมสรางการคาชายแดนและการลงทุน
ยุทธศาสตรที่ ๖ ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนใหไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ ๗ ยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่นคงตามแนวชายแด
๔.๙ นโยบายของผูบริหารทองถิ่น
มีจํานวน ๗ นโยบาย ดังนี้
๑.นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนนหนทาง สายหลัก สายรอง ทางระบาย
น้ํา ระบบไฟฟา การประปา ใหมีความพรอมและเพียงพอตอความตองการของประชาชน
๑.๒ ปรับปรุงละพัฒนาระบบการใหบริการดานประปาใหมีประสิทธิภาพทั้งในดานปริมาณและ
คุณภาพเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชน
๑.๓ ปรับปรุงและประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในดานโครงสรางพื้นฐาน ดําเนินงานไปดวย
ความเรียบรอย รวดเร็วและเปนประโยชนแกประชาชน
๒.นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ สนับสนุนผูดอยโอกาสทางสังคม เชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส
อื่นๆเปนตน ใหครอบคลุมทุกชุมชน จนสามารถอยูในชุมชน ไดอยางมีความสุข ตลอดจนการแกไขปญหาความ
ยากจน ปญหายาเสพติด ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินใหกับประชาชน
๒.๒ สนับสนุนประชาชนใหมสี ุขภาพอนามัยที่สมบูรณแข็งแรง เชน ใหมีสถานที่ออกกําลังกาย
การปองกันโรคติดตอ เปนตน
๒.๓ สนับสนุนสงเสริมกลุมอาชีพใหประชาชน เพื่อเพิ่มรายไดสามารถดํารงชีพอยูไดอยางมี
ความสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายของรัฐบาล
๒.๔ สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินชุมชนสามารถดุแลและ
ปองกันปญหารวมกับสวนราชการไดอยางเหมาะสมสอดคลอง กับนโยบายของรัฐบาล

- ๒๕ ๒.๕ สงเสริมใหเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลนามาลามีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความรูคูคุณธรรม
๓.นโยบายดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
๓.๑ สงเสริมสนับสนุนใหมีครุภัณฑอันที่จะนํามาซึ่งการพัฒนาในดานการศึกษา เชน ใหมี
หองสมุดประจําตําบลและศูนยอินเตอรเน็ต
๓.๒ สนับสนุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษา ทั้งในระดับกอนวัยเรียนและในระดับสูงขึ้นไป
ใหประชาชน เยาวชน นักเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการศึกษาไดอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น
๓.๓ สนับสนุนสงเสริมงานกีฬา และนันทนาการของชุมชนอยางจริงจัง
๓.๔ สนับสนุนสงเสริมใหมีศูนยการเรียนรูทางการศึกษาวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
๓.๕ สนับสนุนกองทุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริมใหกับนักเรียน ตลอดจนวัสดุ ครุภัณฑ
ที่จะนํามาซึ่งการพัฒนาในดานการศึกษาและการกีฬา
๓.๖ สนับสนุนสงเสริมกิจกรรม งานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนงานรัฐพิธีตางๆ
๔.นโยบายดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔.๑ สนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการสรางจิตสํานึกเฝาระวัง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเริ่มจากครอบครัว ชุมชน และหมูบาน
๔.๒ สนับสนุนสงเสริมการรักษาและพัฒนาสภาพแวดลอมใหสะอาด และนาอยู เชนการ
ควบคุมไฟปา ดูแลรักษาปา ปลูกปา
๔.๓ สงเสริมความรูดานสิ่งแวดลอมแกเยาวชนและชุมชน
๕.นโยบายดานการบริหารจัดการดานการเมือง การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
๕.๑ สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตําบล ตามแนวทางระบบ
ประชาธิปไตย
๕.๒ สงเสริมการมีบทบาทของครอบครัว องคกรทางศาสนา โรงเรียน ชุมชน องคการพัฒนา
เอกชน อาสาสมัคร และสื่อมวลชนมีสวนรวมในการวางแผนตําบล
๕.๓ จัดหาพื้นที่เพื่อกอสรางที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนามาลาใหม เพื่องานบริการ
ประชาชนและความสะดวกในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๕.๔ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององคกรใหมีความสามารถ มุงปฏิบัติงานเพื่อ
ชุมชน สังคมถูกตองตามทํานองคลองธรรม ปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพคุมคาลดขั้นตอนการทํางานใหสั้น
เขาใจงาย เร็วขึ้น เพื่อประโยชนสุขของประชาชนมีผูรับผิดชอบตอผลงาน
๕.๕ ใหการบริการแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของ ดวยความรวดเร็ว โปรงใส เปน
ธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล และถูกตองตามระเบียบของทางราชการ
๕.๖ พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลนามาลา ใหมี
ประสิทธิภาพและเปนธรรมกับประชาชนมากยิ่งขึ้น

- ๒๖ ๕.๗ พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ ที่จะใชในการปฏิบัติงานใหเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๖.นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได
๖.๑ สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุมอาชีพ เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพียงพอตอการดํารง
ชีพ อยางมีความสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๖.๒ พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนเพื่อเพิ่มรายได ลดรายจายตามนโยบายรัฐบาล
๖.๓ สงเสริมการคาขายในทองถิ่นเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ และพัฒนารายไดของทองถิ่น
๖.๔ สงเสริมสนับสนุนการจัดใหมนี าํ ้ เพื่อการเกษตร พัฒนาแหลงน้าํ เพือ่ การเกษตรอยางเพียงพอ
๖.๕ สงเสริมสนับสนุนการเลีย้ งสัตว และพัฒนาเรื่องการดูแลรักษา
๗.นโยบายดานการพัฒนาดานสาธารณสุข
๗.๑ สงเสริม และรณรงคปองกัน กรณีมีการแพรระบาดของโรคติดตอตางๆ เชน โรคไขหวัด
นก โรคเอดส โรคฉี่หนู รวมถึง โรคระบาดที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเปนโรคควบคุม
๗.๒ สงเสริมการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน ดวยภูมิปญญาทองถิ่น
๗.๓ สงเสริมการออกกําลังกายของประชาชน เพื่อใหมีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี
๗.๔ สนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉินเคลื่อนที่คอยบริการประชาชน
๗.๕ สงเสริมสนับสนุนใหมีลานกีฬาชุมชนและสนามเด็กเลน
๗.๖ จัดหารถบรรทุกน้าํ เพือ่ ใชในการปองกันบรรเทาสาธารณภัยประชาชนในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
***************************************

บทที่ ๕
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนามาลา

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
วัตถุประสงค
๑.เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการดานโครงสรางพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของหนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนามาลา
๒.เพื่อองคการบริหารสวนตําบลนามาลามีความเขมแข็งสามารถตัดสินใจในการแกไขปญหาและสามารถบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานในทองถิ่นไดดวยตนเอง
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา ดานการคมนาคม
๑.๒ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา ดานระบบไฟฟา
๑.๓ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา ดานระบบประปา
๑.๔ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา ดานแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
๑.๕ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา พัฒนาดานอาคารสถานที่

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๑ กอสราง ปรับปรุง
บํารุงรักษา พัฒนา ดานการ
คมนาคม

แผนงาน/โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบานหัวดานไปหนองเมีย่ งมัน หมูที่ ๒
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองอึ่ง (เปนชวงๆ)หมูที่ ๔
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกองหมากบา หมูที่ ๑
กอสรางถนนคอนกรีตเพื่อการเกษตรไปน้ําตับเหนือ หมูที่ ๗
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนากระซู หมูที่ ๓
กอสรางถนนคอนกรีตสายไปหวยสระงู หมูที่ ๘
กอสรางถนนคอนกรีตสายบานนอยไปน้ําตก หมูที่ ๔
กอสรางถนนคอนกรีตทางเขาหมูบ านสายบานโคก หมูที่ ๖
กอสรางถนนคอนกรีตเพื่อการเกษตรสายบึงใตไปนาหก หมูที่ ๑
กอสรางถนนคอนกรีตสายไปน้ําตกเย็นสุดยอด หมูที่ ๔
กอสรางถนนคอนกรีตเพื่อการเกษตรสายน้ําตับ หมูที่ ๕
กอสรางถนนคอนกรีตเพื่อการเกษตรจากวัดบานโคกไปนาหวยผักกูดหมูที่ ๖
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ ๗
กอสรางถนนคอนกรีตเพือ่ การเกษตรสายไปอางแตก หมูที่ ๗
กอสรางถนนคอนกรีตสายหนองสิมถึงปาชา หมูที่ ๗
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปวัดถ้ําดงผาง หมูที่ ๘

- ๒๘ -

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๑ กอสราง ปรับปรุง
บํารุงรักษา พัฒนา ดานการ
คมนาคม

แผนงาน/โครงการ

- ๒๙ -

๑๗ กอสรางถนนคอนกรีตเพื่อการเกษตรจากนากระซูถึงหนองดินแดง หมูที่ ๓
๑๘ กอสรางถนนคอนกรีตเพื่อการเกษตรสายบานหนองหวาย- บานโคก,หนองน้ําพาน,หนอง
กกคอ,ภูเปอย หมูที่ ๕
๑๙ กอสรางถนนคอนกรีตเพื่อการเกษตรสายหวยแลง หมูที่ ๑
๒๐ กอสรางถนนคอนกรีตเพื่อการเกษตรสายหวยทรายเหนือ – หวยทรายใต หมูที่ ๗
๒๑ กอสรางถนนคอนกรีตสายไปน้ําตกผาผึ้งผาจอม หมูที่ ๗
๒๒ กอสรางถนนคอนกรีตเพื่อการเกษตรสายไปน้ําตับใต หมูที่ ๗
๒๓ กอสรางถนนคอนกรีตสายหนองดินแดง หมูที่ ๘
๒๔ กอสรางถนนคอนกรีตเพื่อการเกษตรสายบานโคก – หนองเภา หมูที่ ๖
๒๕ กอสรางถนนคอนกรีตเพื่อการเกษตรสายบานโคก – น้ําพาน,หนองสิม หมูที่ ๖
๒๖ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปภูหวยหกหมูที่ ๒
๒๗ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา หมูที่ ๗
๒๘ ซอมแซมถนนคอนกรีตในหมูบาน หมูที่ ๓
๒๙ กอสราง ซอมแซม ถนนในเขตตําบลนามาลา
๓๐ ซอมแซมถนนลาดยางสายซําทอง – นามาลา หมูที่ ๔
๓๑ ซอมแซมถนนภายในหมูบานพรอมกอสรางรองระบายน้ํา หมูที่ ๖
๓๒ กอสรางกําแพงกันดินขางถนนเพื่อกันดินทรุด หมูที่ ๓

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๑ กอสราง ปรับปรุง
บํารุงรักษา พัฒนา ดานการ
คมนาคม

แผนงาน/โครงการ
กอสรางกําแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นตลิ่งถนนสายไปภูผักไห หมูที่ ๒
กอสรางตะแกรงเหล็กปดรองระบายน้าํ ภายในหมูบาน หมูที่ ๒
กอสรางรองระบายน้ําภายในหมูบา น หมูที่ ๓
กอสรางรองระบายน้ําภายในหมูบา น หมูที่ ๑
ซอมแซมรองระบายน้ําภายในหมูบ าน หมูที่ ๔
กอสรางทอเหลีย่ มขามน้ําพานสายเหนือ หมูที่ ๖
กอสรางทอเหลีย่ มขามลําน้ําพึงทางไปโปรงดินอิฐ หมูที่ ๑
กอสรางทอเหลี่ยมขามลําน้ําพึงหมูที่ ๓
กอสรางทอเหลีย่ มขามลําน้ําพึงบริเวณโรงเรียนบานซําทอง หมูที่ ๔
กอสรางทอเหลีย่ มขามลําน้ําพึงตอนบน หมูที่ ๑
กอสรางทอเหลีย่ มขามน้ําพึง-กกเปอย หมูที่ ๔
กอสรางทอเหลีย่ มขามลําน้ําพานสายลาง หมูที่ ๖
กอสรางทอเหลีย่ มขามคลองบริเวณใตสระใหญ หมูที่ ๖
กอสรางทอเหลีย่ มหวยสระงู หมูที่ ๘
กอสรางทอเหลีย่ มขามน้ําพึงบริเวณที่บายไข จันทะพินิจ หมูที่ ๒
กอสรางทอเหลีย่ มขามลําน้ําพึงนอย หมูที่ ๔
กอสรางทอเหลีย่ มหวยสระงูใต หมูที่ ๘

- ๓๐ -

๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๑ กอสราง ปรับปรุง
บํารุงรักษา พัฒนา ดานการ
คมนาคม

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๒ กอสราง ปรับปรุง
บํารุงรักษา พัฒนา ดานระบบไฟฟา

แผนงาน/โครงการ
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕

กอสรางทอเหลีย่ มบริเวณนาปาชา (หวยลําน้ําพึง) หมูที่ ๘
กอสรางทอเหลีย่ มจากบานโนนสวางไปบานาแซง (หวยน้ําพึง) หมูที่ ๘
กอสรางทอเหลีย่ มขามหวยมุนหมูท ี่ ๘
กอสรางสะพานขามน้ําพานหมูที่ ๗
ซอมแซมสะพานขามน้ําพานสายไปบานหนองสิม หมูที่ ๖
โครงการคีลนิคเซ็นเตอร อบจ.เลย

- ๓๑ -

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน/โครงการ
๑
๒
๓
๔

ติดตั้ง ขยายเขตไฟฟาสองสวางภายในหมูบาน หมูที่ ๕
ติดตั้ง ขยายเขตไฟฟาสองสวางภายในหมูบานหมูที่ ๖
ติดตั้งขยายเขตไฟฟาสองสวางภายในเขตตําบลนามาลา
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําไปน้ําตกผาผึ้งผาจอม หมูที่ ๗

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๓ กอสราง ปรับปรุง
บํารุงรักษา พัฒนา ดานระบบ
ประปา

แผนงาน/โครงการ
ซอมแซมถังเก็บน้ําในหมูบานหมูที่ ๓
ซอมแซมระบบประปาหมูบา น หมูท ี่ ๒
การจัดหาเครื่องสูบน้าํ ประปาสระน้ําหนองเตา หมูที่ ๖
ซอมแซมระบบประปาหมูบา น หมูท ี่ ๔
ซอมแซมระบบประปาหมูบา น หมูท ี่ ๗
ซอมแซมระบบประปาหมูบา น หมูท ี่ ๖
ตอเติมระบบประปาหวยสระงู หมูที่ ๘
ตอเติมระบบประปาหวยนากางปลา หมูที่ ๑
กอสรางประปาผิวดิน หมูที่ ๘
กอสรางประปาหอสูงบริเวณหวยปูน หมูที่ ๓
กอสรางถังเก็บน้ําฝน หมูที่ ๘
กอสรางประปาหอสูง หมูที่ ๕
ขุดเจาะบอบาดาลบริเวณที่นายบุญเขียน เสวิสิทธิ์ หมูที่ ๓
ขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ ๕
กอสรางประปาหวยกกไคยโซ หมูท ี่ ๖
ขยายเขตประปาในหมูบา น หมูที่ ๒
การสนับสนุนภาชนะกักเก็บน้ําฝน หมูที่ ๘

- ๓๒ -

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางที่ ๔ กอสราง ปรับปรุง
บํารุงรักษา พัฒนา ดานแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร

แผนงาน/โครงการ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

กอสรางฝายกั้นน้ําเพื่อการเกษตร (หวยปูน) หมูที่ ๒
กอสรางทอระบายน้ํานากระซูหมูท ี่ ๒
กอสรางฝายน้ําลนลําน้ําพึงแดง หมูที่ ๑
ซอมแซมคลองสงน้ํานากลาง หมูท ี่ ๘
ขุดลอกซําหมากแหละ หมูที่ ๓
ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ หมูที่ ๗
ขุดลอกคลองหวยกลางบานถึงลําน้ําพึง หมูที่ ๒
ขุดลอกสระน้ําสาธารณะหนองโปง หมูที่ ๒

- ๓๓ -

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางที่ ๕ กอสราง ปรับปรุง
บํารุงรักษา พัฒนา พัฒนาดาน
อาคารสถานที่

แผนงาน/โครงการ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

กอสรางฌาปนสถาน หมูที่ ๕
กอสรางฌาปนสถาน หมูที่ ๖
กอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบ าน หมูที่ ๘
ซอมแซมศาลาอเนกประสงคหมูที่ ๗
กอสรางศาลาอเนกประสงคดอนเจาปู หมูที่ ๑
กอสรางศาลาอเนกประสงค หมูที่ ๕

- ๓๔ -

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงค
๑.เพื่อสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม อยางบูรณาการและเชื่อมโยงประโยชนจากปจจัยแวดลอม
๒.เพื่อการดูแลบํารุงรักษาปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ๓๕ -

แนวทางการพัฒนา
๒.๑ การรณรงคสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๒ การคุมครอง ดูแล บํารุงรักษา ปองกัน บําบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๑ การรณรงคสรางจิตสํานึกใน
การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๒ การคุมครอง ดูแล
บํารุงรักษา ปองกัน บําบัดฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน/โครงการ
๑
๒
๓
๔
๕

โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว
โครงการปลูกปาทดแทน
โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
โครงการหนึ่งคน หนึ่งตน หนึ่งฝน
โครงการปลูกปาชุมชน

- ๓๖ -

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน/โครงการ
๑
๒
๓
๔

การปองกันปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการกอสรางฝายกึ่งถาวร
โครงการปองกันพื้นที่สาธารณะ
โครงการจัดแนวปาชุมชนและทีส่ าธารณะ

ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

- ๓๗ -

วัตถุประสงค
๑.เพื่อเสริมสรางกระบวนการชุมชนเขมแข็งและเชื่อมโยงประโยชนจากปจจัยแวดลอม โดยชุมชนจะไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ไดรับ
โอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุน ประชาชนไดรับโอกาสพัฒนาความรูในการประกอบอาชีพ
๒.เพื่อการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาและไดรับประโยชนจากแหลงทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ ดานการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา การสรางอาชีพและเพิ่มรายได
๓.๒ ดานการวางแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยว
๓.๓ ดานการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษพัฒนา และไดรับประโยชนจากแหลงทองเที่ยวในพื้นที่

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ ๓ การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

โครงการแปลงเกษตรนํารองใชสารชีวภาพแทนสารเคมี
โครงการสงเสริมความเขมแข็งกลุม เกษตรกรอินทรีย
โครงการจัดทําปุยชีวะภาพไลศัตรูอินทรีย
โครงการทําปุยชีวภาพอัดเม็ด
โครงการผลิตและใชสารธรรมชาติในการปองกันกําจัดศัตรูพืช
โครงการสนับสนุนกิจการรานคาชุมชนประจําตําบล
โครงการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา อุดหนุน กลุม องคกร กลุมอาชีพตางๆ
โครงการอบรมพัฒนา เพิ่มศักยภาพการสรางอาชีพตางๆ
โครงการศึกษาดูงานกลุมเกษตรกรตําบลนามาลา
โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานทางการเกษตร
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนดานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและบรรจุภัณฑ
โครงการสงเสริมการปลูกยางพารา
โครงการสงเสริมการปลูกพืชฤดูแลง
โครงการถายทอดเทคโนโลยีการฝกอบรมการเปดกรีดยางพารา
โครงการขยายผลศูนยการเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

- ๓๘ -

๑
แนวทางที่ ๑ ดานการสงเสริม สนับสนุน ๒
๓
พัฒนา การสรางอาชีพและเพิ่มรายได
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๒ ดานการวางแผนพัฒนา
แหลงทองเทีย่ ว

แผนงาน/โครงการ
๑
๒
๓
๔

โครงการกอสรางจุดชมวิวแนะถิ่นกินเที่ยว มีหองน้ําที่พักรถหมูที่ ๕
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนจุดชมวิว
โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลแหลงทองเที่ยว
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยว

- ๓๙ -

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๓ ดานการสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการ
อนุรักษพัฒนาและไดรับประโยชนจาก
แหลงทองเที่ยวในพื้นที่

แผนงาน/โครงการ
๑
๒

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงระบบนิเวศ
โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
๔.๑ การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา นวัตกรรมทุกรูปแบบทั้งในและนอกระบบ
๔.๒ การสงเสริม สนับสนุน พัฒนาดานสาธารณสุข
๔.๓ การสังคมสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส
๔.๕ การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
๔.๖ การสงเสริม สนับสนุน กีฬาและนันทนาการ
๔.๗ การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกันบรรเทาสาธารณะภัย

- ๔๐ -

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค
๑.เพื่อใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหเปนคนดีมีคุณภาพ มีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม
๒.เพื่อใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนามาลามีสุขภาพที่แข็งแรง มีสถานที่ อุปกรณการกีฬาและนันทนาการอยางพอเพียง ทุกวัย
๓.เพื่อประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตําบล นามาลาเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา มีความมั่นคงของชีวิตและสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี สงบสุข
ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด
๔.เพื่อพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนามาลาใหเปนเมืองที่มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๕.เพื่อประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนามาลาอนุรักษสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญาใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม
๖.เพื่อประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล ตําบลนามาลามีภูมิคุมกันทางวัฒนธรรมมีการเชิดชูคุณคาความเปนไทยและวัฒนธรรมไทยบนความเขาใจความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมที่ทําใหชุมชน สังคมมีความสมานฉันทและสันติสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการครอบครัวสรางสายใยกับโรงเรียน
โครงการจางเด็กนักเรียน/นักศึกษาทํางานในชวงปดภาคเรียน
โครงการจัดตั้งที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน
โครงการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตประจําตําบล
โครงการจัดตั้งหองสมุดประจําตําบล
โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน
โครงการคาราวานเสริมสรางเด็กในพื้นที่
โครงการจัดหาคอมพิวเตอรประจําศูนยอินเตอรเน็ตตําบล
โครงการจัดหาอาหารกลางวัน
โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม)
โครงการกิจกรรมเขาคายลูกเสือ
โครงการกีฬาสงเสริมสุขภาพการศึกษา
กอสรางรั้วแนวเขตศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานโคก
กอสรางสนามเด็กเลนกลางแจง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.นามาลา
โครงการพัฒนาศักยภาพ ครูผูดูแลเด็ก อบต.นามาลา
จัดหาเครื่องเลนสนามเด็กเลนกลางแจง
โครงการสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของ ศพด.

- ๔๑ -

๑
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานสังคมและ แนวทางที่ ๑ การสงเสริม สนับสนุนการ ๒
จัดการศึ กษา นวั ตกรรมทุ กรู ป แบบทั้งใน ๓
คุณภาพชีวิต
๔
และนอกระบบ
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานสังคม และ แนวทางที่ ๒ การสงเสริม สนับสนุน
พัฒนาดานสาธารณสุข
คุณภาพชีวิต

แผนงาน/โครงการ
โครงการพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบา
โครงการคลังวัคซีนปองกันโรคเทาเปอยโค-กระบือ
โครงการจัดหาสารเคมีหรือสารควบคุมยุงลาย
โครงการสํารวจเฝาระวังปองกันโรคไขหวัดใหญและโรคอุบตั ิอื่น
โครงการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก
โครงการปองกันโรคเลปโตสไปโรซีส
โครงการจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว (อสป.)
โครงการออกกําลังกายใสใจสุขภาพ (ชมรมแอโรบิค)
โครงการสงเสริมการตรวจสุขภาพประจําป
โครงการพัฒนาและประกวดหมูบา นดีเดน
โครงการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ., กชช ๒ ค)
โครงการรับบริจาคโลหิต
โครงการประกวดหมูบานตัวอยาง
โครงการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ., กชช ๒ ค)
โครงการรับบริจาคโลหิต

- ๔๒ -

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานสังคม และ
คุณภาพชีวติ

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๓ การสังคมสงเคราะหและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส

แผนงาน/โครงการ
โครงการสงเคราะหเด็ก สตรี ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส
โครงการสงเคราะหเด็ก สตรี ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส
โครงการซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับประชาชนผูยากไรผูดอยโอกาส
โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพกิ าร และผูปว ยเอดส
โครงการสงเคราะหครอบครัวทีย่ ากจน
โครงการสงเคราะหผปู ว ยเอดส
โครงการสงเคราะหที่อยูอาศัยแกผูยากไร
โครงการสงเคราะหเด็กขาดแคลน
โครงการสงเคราะหฌาปนกิจระดับตําบล
กิจกรรมวันสตรีสากล
โครงการสนับสนุนอาชีพคนพิการ ผูติดเชื้อและเครือขายองคกรสตรี
โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการพัฒนาสังคม
โครงการชวยเหลือผูป ระสบปญหาทางสังคม
การจัดทําแผนพัฒนาสังคมและแผนปฏิบัติการเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่
โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.)
การสงเคราะหผูติดเชื้อเอดสและผูไดรับผลกระทบจากปญหาเอดส
การสงเคราะหคนตกทุกขไดยากกลับภูมลิ ําเนาเดิม
โครงการสงเสริมสนับสนุนผูสูงอายุใชชีวติ ในชุมชน
โครงการจัดการศพผูสูงอายุ
โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)
โครงการครอบครัวรมเย็น
โครงการแมดีเดน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูปวยผูพกิ าร ผูยากไรและผูดอยโอกาสในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

- ๔๓ -

๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานสังคม และ
คุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ
๑
๒

- ๔๔ -

การรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค
การจัดงานประเพณีทองถิ่น วันสําคัญและรัฐพิธี
แนวทางที่ ๔ การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
การจัดงานประเพณีวนั สงกรานต
ศาสนา จารี ต ประเพณี แ ละภู มิ ป ญ ญา
กิจกรรมวันเขาพรรษา
ทองถิ่น
ประเพณีบุญกลางบาน
ประเพณีแหตนดอกไม
ประเพณีบุญบั้งไฟเดือน ๑๑ (ออกพรรษา)
กิจกรรม ๕ ธันวามหาราช
กิจกรรมวันแม
กิจกรรมวันเด็ก
กิจกรรมวันลอยกระทง
๓ โครงกาปฏิบตั ิธรรมเฉลิมพระเกียรติ
๔ โครงการเทศกาลกินเห็ด
๕ โครงการสนับสนุนงานกาชาดดอกฝายบานมะขามหวานเมืองเลย
๖ โครงการคนดีศรีนามาลา
๗ โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง(พาลูกจูงหลานเขาวัด)
๘ โครงการ อบต.พบประชาชนทุกวันพระ
๙ โครงการจัดงานรัฐพิธี
๑๐ โครงการ อบต.พบประชาชนทุกวันพระ
๑๑ โครงการจัดงานรัฐพิธี
๑๒ การจัดกิจกรรมครอบครัว

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานสังคม และ แนวทางที่ ๕ การสงเสริม สนับสนุน
คุณภาพชีวิต
กีฬาและนันทนาการ

แผนงาน/โครงการ
โครงการแขงขันกีฬาตําบล (นามาลาคัพ)
โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวางหนวยงาน
โครงการแขงขันกีฬาบังตะเว็นตเกมส
โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นเกมส
โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนตานยาเสพติด
โครงการจัดหาอุปกรณกีฬาประจําหมูบาน
โครงการจัดหาอุปกรณกีฬาประจําหมูบาน
โครงการสนับสนุนการพัฒนากีฬาจังหวัด
โครงการจัดอบรมคณะกรรมการตัดสินกีฬาและนักกีฬาเพื่อเพิ่มทักษะดานกีฬา
กอสรางสนามกีฬาประจําตําบล
กอสรางลานกีฬาอเนกประสงคหมูบ าน
กอสรางสนามกีฬา (ฟุตซอล)หมูที่ ๗
กอสรางลานกีฬาพรอมอุปกรณกฬี า หมูที่ ๘

- ๔๕ -

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานสังคม และ แนวทางที่ ๖ การจัดระเบียบชุมชน การ
รักษาความสงบเรียบรอย และการปองกัน
คุณภาพชีวิต
บรรเทาสาธารณะภัย

แผนงาน/โครงการ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

โครงการจัดอบรม อปพร.และฝกทบทวน
โครงการจัดตั้งเครือขายวิทยุเคลื่อนที่ประจําตําบล
โครงการจัดตั้งอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน
โครงการปกปองสถาบันฯ
โครงการสนับสนุนหนวยกูชีพประจําตําบล
โครงการบูรณาการการปฏิบัติงานของทองถิ่นกับกํานัน ผูใหญบานฯลฯ
โครงการปองกัน แกไขปญหายาเสพติด
โครงการอบรมสัมมนาเพิม่ ศักยภาพชุมชนเขมแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติด

- ๔๖ -

๘

โครงการฟนฟูและบําบัดผูตดิ สุราและยาเสพติดทุกชนิด
โครงการตอตานยาเสพติด TO BE NUMBER ONE
โครงการจัดตั้งศูนยปองกันยาเสพติดประจําตําบล
โครงการรณรงคขับขี่ปลอดภัย
โครงการใหความรูแนวทางการปองกันยาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา
โครงการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการชวงเทศกาล
โครงการอบรมวิทยากรผูประสานพลังแผนดิน
โครงการจัดตั้งปอมยามในหมูบาน

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
วัตถุประสงค
๑.เพื่อประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนามาลามีสวนรวมในการตรวจสอบและมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะในการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลนามาลา
๒.เพือ่ ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตําบลนามาลาไดรับความพึงพอใจมากที่สุดตอการรับบริการสาธารณะดานตางๆ จากองคการบริหารสวนตําบลนามาลา
- ๔๗ -

แนวทางการพัฒนา
๕.๑ การสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการและตรวจสอบ ควบคุม บริหารราชการดวยความโปรงใส
๕.๒ การสงเสริมพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ในการใหบริการประชาชน
๕.๓ การพัฒนาปรับปรุงสถานที่ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอ ตอการปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๑ การสงเสริมการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนในการบริ ห ารจั ด การ
และตรวจสอบ ควบคุม บริหารราชการดวย
ความโปรงใส

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

โครงการจัดทําระบบควบคุมภาย

โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ อบต.
การจัดทําแผนชุมชน
การจัดเวทีประชาคมระดับหมูบาน ระดับตําบล
โครงการติดตั้งเสียงตามสายแบบไรสายประจําตําบล
โครงการ อบต.สัญจร
โครงการการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
การจัดทําแผนชุมชน

แผนงาน/โครงการ
๑

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการเมือง แนวทางที่ ๒ การสงเสริมพัฒนา
ปรับปรุง เพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากร ในการ
และการบริหาร
ใหบริการประชาชน

โครงการเสริมสรางความสามัคคีในชุมชน

๒
๓
๔

โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของผูบริหารทองถิ่น,สมาชิกสภา
อบต.,พนักงานสวนตําบลและลูกจาง
โครงการอบรมเพิม่ ความรูดา นคอมพิวเตอรใหกับพนักงาน
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานและลูกจางในสังกัด
โครงการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ าม พรบ.ขอมูลขาวสารใหแกผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานและลูกจางในสังกัด

- ๔๘ -

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการเมือง
และการบริหาร

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางที่ ๓ การพัฒนาปรับปรุงสถานที่
อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัย
เหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน

แผนงาน/โครงการ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สํานักงาน อบต.
โครงการจัดหาพัสดุ – ครุภัณฑ
โครงการพัฒนาเว็บไซตของ อบต.นามาลา
โครงการกอสรางบานพักพนักงานสวนตําบล
โครงการปรับปรุง/ตอเติมอาคารสํานักงาน อบต.
โครงการกอสรางโรงจอดรถ
โครงการจัดหา/ซอมแซมเต็นท

- ๔๙ -

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการเมือง
และการบริหาร

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงานไปสูเปาหมายการพัฒนา
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ตัวชี้วดั
(Goals)
(KPI)
๑.เพื่อประชาชนไดรับการบริการ
สาธารณะตางๆ อยางทั่วถึงและ
เทาเทียมกัน

๑.ประชาชนมีสว นรวมในการตรวจสอบใน
การทํางานขององคการบริหารสวนตําบล เปน
๑๐๐ %ของโครงการกอสรางตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบล
๒.รอยละของประชาชนที่รับบริการ ๑.จํานวนของผูรับบริการสาธารณะจาก
มีความพึงพอใจ
องคการบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจใน
การรับบริการ เปน ๑๐๐ %
๓.รอยละของโครงการที่เกี่ยวของกับ ๑.จํานวนโครงการที่เกี่ยวกับการใหบริการ
การใหบริการสาธารณะตางๆ
สาธารณะตางๆ ของประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล เปน ๘๐ % ของโครงการ
ทั้งหมดขององคการบริหารสวนตําบล
๔.รอยละของโครงการที่มีประชาชน ๑. ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆที่
เขารวมกิจกรรมตางๆ ที่องคการ
องคการบริหารสวนตําบลจัดขึ้นเพิม่ ขึ้นรอย
บริหารสวนตําบลจัดขึ้น
ละ ๑๐
๕.รอยละของโครงการที่เกี่ยวของกับ ๑.จํานวนโครงการที่เกี่ยวกับการการเรียนรู
การเรียนรูตลอดชีวิตทั้งในและนอก ตลอดชีวิตทั้งในและนอกระบบ ของ
ระบบ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
เปน ๒๐ % ของโครงการทั้งหมดของ
องคการบริหารสวนตําบล

เปาหมาย (Targets)
ป๕๕–๕๙

ป ๕๕

ป ๕๖

ป ๕๗

ป ๕๘

ป ๕๙

๑๐๐ %

๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ %

๑๐๐ %

๙๕ %

๙๕ %

๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ %

๘๐ %

๘๐ %

๘๐ %

๘๐ %

๘๐ %

๘๐ %

๑๐๐ %

๗๐ %

๘๐ %

๙๐ %

๑๐๐ %

๑๐๐ %

๒๐ %

๒๐ %

๒๐ %

๒๐ %

๒๐ %

๒๐ %

- ๕๐ -

๒.เพื่อใหประชาชนในเขตองคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลมี ก ระบวนการ
เรียนรูต ลอดชีวิต พัฒนาคนใหเปน
คนดีมีคุณภาพ มีความรูคูคุณธรรม
และจริยธรรม

๑.รอยละของประชาชนที่มสี วนรวม
ในการตรวจสอบการทํางานของ
องคการบริหารสวนตําบล

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

๓.เพื่อสรางระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยการปองกัน ดูแลใหมีความอุดม
สมบูรณ ตลอดทั้งพัฒนาใหเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
๔.เพื ่อ ให ป ระชาชนในเขตองค ก าร
บริหารสวนตําบลนามาลามีสุขภาพที่
แข็งแรง มีสถานที่ อุปกรณการกีฬา
และนันทนาการอยางพอเพียง ทุกวัย

๑๐.รอยละของโครงการที่เกีย่ วกับ
การสงเสริม พัฒนา สรางอาชีพ
ของประชาชน

๑.จํานวนโครงการทีเ่ กี่ยวกับการสงเสริม
พัฒนา สรางอาชีพของประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล เปน ๕ % ของโครงการ
ทั้งหมดขององคการบริหารสวนตําบล

ป๕๕–๕๙

ป ๕๕

ป ๕๖

ป ๕๗

ป ๕๘

ป ๕๙

๑๐ %

๑๐ %

๑๐ %

๑๐ %

๑๐ %

๑๐ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๐๐ %

๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ %

- ๕๑ -

๖.รอยละของโครงการที่เกี่ยวของ ๑.จํานวนโครงการที่เกี่ยวกับการบริหาร
กับการบริหารจัดการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล เปน ๑๐ % ของโครงการทั้งหมด
ขององคการบริหารสวนตําบล
๗.รอยละของโครงการที่เกี่ยวของ ๑.จํานวนโครงการที่เกี่ยวกับการแขงขัน
กับการแขงขันกีฬา การออกกําลัง กีฬา การออกกําลังกายของประชาชนใน
กาย
เขตองคการบริหารสวนตําบล เปน ๑๕ %
ของโครงการทั้งหมดขององคการบริหาร
สวนตําบล
๕.เพื ่อ ประชาชนในเขตองค ก าร ๘.รอยละของประชากรไดรับความ ๑.จํานวนผูไ ดรับความชวยเหลือ
บริ ห ารส ว นตํ า บลนามาลาเป น ชวยเหลือ
เปน ๑๐๐ %
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณ คา มีความ ๙.รอยละของกลุมอาชีพตางๆที่
๑.จํานวนกลุม อาชีพที่ไดรบั การอุดหนุน
มั ่น คง ของชี วิ ต และสั ง คม มี ไดรับการอุดหนุนงบประมาณในการ งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที ่ดี สามารถพึ่ ง พา ดําเนินกิจกรรมของกลุม
เปน ๕ % ของโครงการทั้งหมดของ
ตนเองไดอยางเขมแข็งและยั่งยืน
องคการบริหารสวนตําบล

เปาหมาย (Targets)

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

ตัวชี้วัด
(KPI)

๖.เพื ่อ พั ฒ นาองค ก ารบริ ห ารส ว น
ตํ า บ ล น า ม า ล า ใ ห เ ป น ตํ า บ ล ที่
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
สงบสุข ปลอดจากอบายมุขและสิ่ง
เสพติด รวมทั้งมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

๙.รอยละของโครงการที่เกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติด
๙.รอยละของโครงการที่เกี่ยวกับ
การปองกัน ดูแลรักษาความสงบ
เรียบรอยความปลอดภัยภายในชีวติ
และทรัพยสนิ
๑๙.รอยละของโครงการที่เกีย่ วกับ
การอนุรักษ การสงเสริม การจัด
กิจกรรมที่เกีย่ วของกับงานดาน
ศาสนาประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
๑๗.รอยละของโครงการที่เกีย่ วของ
กับสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย และ
การสาธารณูปโภค

๗.เพื่อประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลนามาลาอนุรักษสืบ
ทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
และพัฒนาภูมิปญญาใหเกิด
ประโยชนตอชุมชนและสังคม
๘.เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
บริ ก ารด า นโครงสร า งพื ้น ฐานให มี
ประสิ ท ธิ ภ าพประชาชนได รั บ การ
บริการอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

๑.จํานวนของโครงการที่เกี่ยวกับการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดเปน ๕ % ของ
โครงการทั้งหมดขององคการบริหารสวนตําบล
๑.จํานวนของโครงการที่เกี่ยวกับการปองกัน
ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัย
ภายในชีวิตและทรัพยสินเปน ๕ % ของ
โครงการทั้งหมดขององคการบริหารสวนตําบล
๑.จํานวนโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ การ
สงเสริม การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานดาน
ศาสนาประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
เปน ๑๕ % ของโครงการทั้งหมดขององคการ
บริหารสวนตําบล
๑.จํานวนโครงการที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม
ที่ปลอดภัย และการสาธารณูปโภคเปน ๕ %
ของโครงการทั้งหมดขององคการบริหารสวน
ตําบล
๑๘.รอยละของครัวเรือนทีไ่ ดรบั การ ๑.รอยละของครัวเรือนที่ไดรับการบริการดาน
บริการดานโครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภค เปน ๑๐๐ %

เปาหมาย (Targets)
ป๕๕–๕๙

ป ๕๕

ป ๕๖

ป ๕๗

ป ๕๘

ป ๕๙

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๑๐๐ %

๘๐ %

๘๕ %

๙๐ %

๙๕ %

๑๐๐ %

- ๕๒ -

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
(Goals)

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ขอมูลพื้นฐาน
(Goals)
(KPI)
(Baseline Data)
๙.พัฒนาบุคลากรและองคกรให ๑๙.รอยละของบุคคลากรที่ไดรับ ๑.จํานวนของบุคลากรที่ไดรับการ
การพัฒนาศักยภาพ
พัฒนาศักยภาพ เปน ๑๐๐ %
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๑.จํานวนโครงการที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เปน ๕ % ของโครงการทั้งหมดของ
องคการบริหารสวนตําบล

ป๕๕–๕๙

ป ๕๕

ป ๕๖

ป ๕๗

ป ๕๘

ป ๕๙

๑๐๐ %

๑๐๐ %

๑๐๐ %

๑๐๐ %

๑๐๐ %

๑๐๐ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

- ๕๓ -

๒๐ รอยละของโครงการที่
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

เปาหมาย (Targets)

บทที่ ๖
การนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ ๒๕๔๘
หมวด ๖ กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพื่อทําหนาที่
ในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกลาวจะ
ดําเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผูบริหารทองถิ่นอาจมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก
ดําเนินการภายใตขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กําหนดก็ได และใหคณะกรรมการ
ฯรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็น ตอผูบ ริหารทองถิ่น เพื่อนําเสนอตอ
สภาท องถิน่ คณะกรรมการพัฒ นาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึง่ ครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทัง้ นี้ใหปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
องคประกอบ ประกอบดวย การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป โดยนําเสนอ ดังนี้
๖.๑ องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจแตงตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร ซึ่งควรแสดงไวในเอกสารแผนพัฒนาเพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนและตอเนื่อง
องคกรผูรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๘ ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
เพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึง่ องคการบริหารสวนตําบลนา
มาลาไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบ ริหาร
ทองถิน่ เพื่อให ผูบ ริหารทองถิน่ เสนอตอสภาทองถิน่ คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่ และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิน่ ทราบโดยทัว่ กันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
โดยคณะกรรมการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา มาจากสมาชิกสภาทองถิ่น ผูแทน
ประชาคมทองถิ่น ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ หัวหนาสวนการบริหาร ผูทรงคุณวุฒิและพนักงานองคการ

- ๕๕ บริหารสวนตําบล ซึ่งจะทําใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และผลการประเมินสามารถบรรลุวัตถุประสงคและวัดความสําเร็จของโครงการเพื่อนําไปใชในการแกไขหรือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการไดอยางแทจริง
๖.๒ การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผล
โครงการ โดยการกําหนดรูปแบบที่จะใชในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ อยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม และผลของการดําเนินโครงการบรรลุ
วัตถุประสงคทีไ่ ดวางไวหรือไม ทั้งนี้ การติดตาม เปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการ ในขณะที ่ก ารประเมิ น ผลเป น การตรวจสอบผลที ่เ กิ ด ขึ ้น จริ ง เมื ่อ ดํ า เนิ น โครงการแล ว เสร็ จ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว
วิธีการติดตามและประเมินผล
๑.การติดตาม (Monitoring) เปนการติดตามเพือ่ ใหทราบวาหนวยงานตาง ๆไดดาํ เนินงานตามโครงการ
ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเปนไปตามทีก่ ําหนดไวในแผนดําเนินการประจําปหรือไม หรือมี
ปญหาขอขัดของประการใดที่ทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามที่กําหนดไว โดยใหทุกหนวยงานในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลนามาลาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเปน ๔ ไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๔) รายงานภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๕
ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๕) รายงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๕
ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๕) รายงานภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๕) รายงานภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕
๒.การประเมินผล (Evaluation) โดยแบงการประเมินเปน ๒ ระดับ ไดแก
๒.๑ การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสําเร็จในการดําเนินงานและการ
ใชงบประมาณในแตละโครงการ สําหรับโครงการที่เปนการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานไดมีการประเมินผลความสําเร็จ
ของเปาหมายเชิงคุณภาพที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป โดยหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการทําการสํารวจความ
คิ ดเห็ นของผู เข ารั บการอบรม/ศึ กษาดู งาน ที่ มี ต อการดํ าเนิ นการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต อ
ผูบังคับบัญชา เพือ่ เปนขอมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการนัน้ ๆ ตอไป
๒.๒ การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา โดยพิจารณาจากความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ และการเบิกจายเงินงบประมาณทีใ่ ชจริงของโครงการที่ไดรับงบประมาณในแต
ละยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา เมื ่อ สิ ้น สุ ด ไตรมาสที ่ ๔ เพื ่อ เป น ข อ มู ล ในการวิ เ คราะห ค วามสํ า เร็ จ ของ
ยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดาน รวมทั้งปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนําเสนอเปนขอมูลตอผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลตอไป
๖.๓ การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
กําหนดหวงในการติดตามประเมินผลโครงการโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ ทั้งนี้ควร
กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลอยางนอยโครงการละ ๑ ครั้ง และประเมินผลโครงการใน

- ๕๖ ภาพรวมอยางนอยปละ ๑ ครั้ง แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ ไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ ๑
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล
๑.การติดตามและประเมินผลความสําเร็จของโครงการ
- ระดับหนวยงานทีร่ ับผิดชอบโครงการ โดยผูบังคับบัญชาในแตละหนวยงานจะติดตามผล
การดําเนินงานเปนระยะตามความเหมาะสมของโครงการแตละประเภท และผูรับผิดชอบโครงการจะตอง
ประเมินผลโครงการเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแตละโครงการ
- ระดับองคกร กองวิชาการและแผนงานจะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุก
หนวยงานเปนภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบล โดยใหทุกหนวยงานรายงานผลเปนรายไตรมาส (ทุก
๓ เดือน) เพื่อรายงานตอคณะกรรมการฯ และเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๔ จึงนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะห
และจัดทําเปนรายงานการการติดตามและประเมินผลประจําปเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา เพื่อเสนอตอ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล สภาองคการบริหารสวนตําบลและประกาศใหประชาชนทราบตอไป
๒.การติ ดตามประเมิ นความสําเร็จของตามยุทธศาสตรการพัฒนา คณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาจะดําเนินการประเมินผลปละ ๑ ครั้ง กอนที่จะจัดทําแผนพัฒนาสามปครัง้ ตอไป
เพื่อใหเห็นวายุทธศาสตรการพัฒนาดานใดที่ประสบความสําเร็จเปนไปตามจุดมุง หมายการพัฒนาที่กําหนด
ไว หรื อ มี ป ญ หาอุ ป สรรคที ่ทํ า ให ไ ม ป ระสบความสํ า เร็ จ หรื อ มี ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาด า นใดที ่ค วร
ปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหมใหเหมาะสมและสอดคลอง เพื่อนําเสนอตอคณะผูบ ริหารเปน
ขอมูลในการจัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนากอนที่จะจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป
แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
การติดตาม (Monitoring)
การติดตามนัน้ จะทําใหเราทราบไดวาขณะนีไ้ ดมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร ถึงระยะใดแลว
ซึง่ เทคนิคอยางงายที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามไดเชน Gant chart ที่จะทําใหหนวยงาน
สามารถติ ดตามได วา การดํ าเนินการตามแผนยุทธศาสตรมีการดําเนิน การในชวงใด ตรงตามกํา หนด
ระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม
การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร จําเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน และตัวชี้วัด เพือ่ ใชเปนกรอบใน
การประเมินเพื่อใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ โดยประกอบดวยเกณฑที่
สําคัญ ใน ๒ ระดับ คือเกณฑการประเมินหนวยงาน และเกณฑการประเมินโครงการ ซึ่งสรุปไดดังนี้

- ๕๗ เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหนวยงาน
ประกอบดวย ๗ เกณฑ ๒๒ ตัวชี้วัด ดังนี้
๑.เกณฑสัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย (Achievement)
เปนการประเมินความสําเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของหนวยงานที่นํา
นโยบายไปปฏิบัติ กับวัตถุประสงคทีก่ ําหนดไวในนโยบาย โดยเปนการประเมินผลขององคกร ๒ สวน
คือ ผลในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการดําเนินงานจะตอง
เปดเผยใหสาธารณชนทราบอยางกวางขวาง อยางตอเนื่องและสม่าํ เสมอและมีการกําหนดระยะเวลาที่
ชัดเจน อาจเปนทุกไตรมาส หรือผลการดําเนินงานประจําป รวมถึงการดําเนินงานที่มุงการบรรลุเปาหมาย
เชิงกลยุทธในระยะยาว โดยมีตัวชี้วัดที่สําคัญ ๒ ประการ คือ
๑.๑ ผลผลิต (Output) ประกอบดวย ๒ สวน คือ
(๑) ผลผลิตในภาพรวม (Output) เปนการประเมินผลผลิตเทียบกับเปาหมายเชิงกลยุทธ
โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายรวมขององคกรในสายตาของสมาชิกในองคกร
และประชาชนผูร ับบริการ การประเมินผลดังกลาวมีลักษณะที่เปนพลวัตร และมีปฏิสัมพันธกับสภาวะ
แวดลอมภายนอกองคกร
(๒) ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation output) เปนการประเมินผลโดยพิจารณาระดับ
การบรรลุเปาหมายตามปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตตอหนวยกําลังคน ระดับการบริการตอ
หนวยเวลา สัดสวนของตนทุนและผลตอบแทน คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะ ประสิทธิภาพ
การใชทรัพยากรขององคกร การประหยัดพลังงาน และการรักษาสภาพแวดลอม
๒.เกณฑความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคม
ประกอบดวยตัวชี้วัด ๔ ประการ
(๑) การเขาถึง เนนความสําคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผูดอยโอกาสในสังคมให
ไดรบั บริการสาธารณะ
(๒) การจัดสรรทรัพยากร พิจารณาถึงความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรใหกบั ประชาชน
(๓) การกระจายผลประโยชน เนนความเปนธรรมในการกระจายผลประโยชนหรือผลตอบแทน
ใหแกสมาชิกในสังคม
(๔) การเสมอภาค เนนความเปนธรรมเพื่อใหหลักประกันเรือ่ งสิทธิและในโอกาสในการไดรับการ
สําคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผูดอยโอกาสในสังคมใหไดรับบริการสาธารณะ
๓.เกณฑความสามารถและคุณภาพในการใหบริการ
ประกอบดวยตัวชี้วัด ๔ ประการ
(๑) สมรรถนะของหนวยงาน เปนตัวชี้วัดขีดความสามารถในการใหบริการและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนกลุม เปาหมาย
(๒) ความทั่วถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และความครบถวนของ
การใหบริการทั้งในดานกลุมเปาหมายที่รับบริการและระยะเวลาที่ใหบริการ

- ๕๘ (๓) ความถี่ในการบริการ เปนตัวชี้วัดระดับการบริการตอหนวยเวลา วามีความสม่ําเสมอตอ
ภารกิจนั้นหรือไม
(๔) ประสิทธิภาพการใหบริการ เปนการชี้วัดประสิทธิภาพ ขององคกรที่มุงเนนการบริการที่
รวดเร็ว ทันเวลา มีการใชทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการบริการไวเปน
แนวทาง
๔.เกณฑความรับผิดชอบตอหนวยงาน
ประกอบดวยตัวชี้วัด ๔ ประการ
(๑) กํ า หนดประเด็ น ป ญ หา เป น ตั ว ชี้วัด ที่แสดงถึง ภารกิจ ของหนว ยงานที่มีต อสั งคม
พิจารณาไดจากวิสัยทัศน นโยบาย แผนงานของหนวยงาน
(๒) ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สาธารณะ เป น ตั ว ชี ้วั ด ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต อ ประชาชน
กลุมเปาหมาย
(๓) การให ห ลักประกัน ความเสี่ย ง เปน ตัว ชี้วัดทีม่ ีความสําคัญ เพื่อใหห ลักประกัน วา
ประชาชนผูรับบริการจะไดรับความคุม ครองและหรือการชดเชยจากหนวยงานหากมีความเสียหายที่เกิดขึน้
จากการปฏิบัติงานของหนวยงาน
(๔) การยอมรับขอผิดพลาด เปนตัวชี้วัด ถึงความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงและ
เจ าหน า ที ่ของหน ว ยงานที ่จ ะยอมรับ ตอสาธารณชนในกรณีเกิ ดความผิด พลาดในการบริห าร หรือการ
ปฏิบัติงาน
๕.เกณฑการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประกอบดวยตัวชี้วัด ๔ ประการ
(๑) การกําหนดประเด็นปญหา การกําหนดประเด็นปญหาที่มาจากประชาชนผูรับบริการ
และมีการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ
(๒) การรับฟงความคิดเห็น เปนตัวชี้วัดที่ระบบพิจารณาถึงความเปนธรรมในการจัดสรร
ทรัพยากรใหกับประชาชนผูรับบริการ
(๓) มาตรการเชิงยุทธศาสตรในการแกปญหา เปนตัวชีว้ ัด ถึงความพรอมในการแกปญหา
ใหกับประชาชนผูร ับบริการ ที่มีทัง้ มาตรการระยะสัน้ ระยะยาว รวมทัง้ เปดกวางใหสาธารณชนไดรับทราบ
และมีสวนรวมในการตรวจสอบ
(๔) ความรวดเร็ วในการแก ป ญหา เป นตั วชี้วั ดการตอบสนองในการแก ไขป ญหา การให
ความสําคัญ และการกําหนดมาตรการแกไขปญหา ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไมละเลยเพิกเฉยตอปญหา
๖.เกณฑความพึงพอใจของผูรับบริการ
ประกอบดวยตัวชี้วัด ๒ ประการ
(๑) ระดับความพึงพอใจ เปนตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนที่มีตอหนวยงานซึ่งเกี่ยวของ
กับคุณภาพการปฏิบัติงาน

- ๕๙ (๒) การยอมรั บ หรื อ คั ด ค า น เป น ตั ว ชี ้วั ด ระดั บ การยอมรั บ มาตรการ นโยบายของ
หนวยงานซึ่งพิจารณาจากสัดสวนการยอมรับหรือคัดคานเนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหนวยงาน
๗.เกณฑผลเสียหายตอสังคม
ประกอบดวยตัวชี้วัด ๒ ประการ
(๑) ผลกระทบภายนอก เปน ตัว ชี้วัด วาหนว ยงานกอใหเกิดผลกระทบซึ่งสรางความ
เสียหายจากการดําเนินงานแกประชาชนหรือไม โดยอาจวัดขนาดและความถี่จากการเสียหายที่เกิดขึ้น เชน
การกอสรางถนนขวางทางน้ําหลากทําใหเกิดปญหาทวมใหญ
(๒) ตนทุนทางสังคม เปนตัววัดผลเสียหายทีส่ ังคมตองแบกรับภาระ เชนคาใชจายในการ
ฟนฟูบูรณะความเสียหายที่เกิดขึ้น
เกณฑและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานจะเปนการพิจารณาเกณฑรวม (multiple criteria
and indicator) และสามารถใชเปนกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธสุดทายและผลกระทบใน
การดํ าเนิ น งานในภาพรวม เพื ่อใชเปน บรรทัดฐานในการเปรีย บเทีย บผลการดําเนิน งานกับ ระดับ การ
บรรลุ ผ ลและการตอบสนองความพึง พอใจของลูก คา หรื อประชากรกลุม เปา หมาย สําหรับ คา ตัว แปร
(Attributes) อาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะกิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงาน
เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการ จําเปนตองมีเกณฑและตัวชี้วัดเพือ่ เปนเครือ่ งมือกําหนดกรอบทิศทางใน
การวิเคราะหและประเมินผลโครงการ ประกอบดวยเกณฑที่สําคัญ ๘ เกณฑ ดวยกันคือ
เกณฑความกาวหนา (Progress)
เปนการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินกิจกรรมกับเปาหมายที่กําหนดตามแผน การประเมิน
ความกาวหนามุง ทีจ่ ะตอบคําถามวา การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนดใหหรือไม
เปนไปตามกรอบเวลาหรือไม และประสบกับปญหาอุปสรรคอะไรบาง ประกอบดวยตัวชีว้ ดั ๔ ประการ คือ
(๑) ผลผลิตเทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลา เปนการดูสัดสวนของผลผลิต (out put)
ของโครงการวาบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สรางได จํานวนแหลงน้ําขนาด
เล็กเพื่อการเกษตร สัดสวนปริมาณงานการกอสราง เทียบเปาหมายรวมในชวงเวลาที่กําหนด
(๒) จํ า นวนกิ จ กรรมที ่แ ล ว เสร็ จ เนื ่อ งจากโครงการประกอบด ว ยชุ ด กิ จ กรรมต า งๆ
มากมาย จึงจําเปนตองมีตัวชี้วัดความกาวหนา โดยพิจารณาจํานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมทีไ่ ด
ดําเนินการไปแลว ทัง้ กิจกรรมหลัก กิจกรรมพืน้ ฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในชวงระยะเวลา
อาจเปนสัปดาห เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (phase)
(๓) ทรั พยากรที ่ใชไ ปในช ว งเวลา เป น ตัว ชี้วัดความกาวหนาของการใชทรัพยากรใน
โครงการ ซึ่งครอบคลุมดานงบประมาณโครงการ ไดแก งบประมาณทีใ่ ชไป งบประมาณทีอ่ ยูในระหวาง
ผูกพัน เงินงวดและแผนการใชจายงบประมาณโครงการ และอัตราการใชบุคลากรสัมพันธกับเวลา ในรูป
ของ คน-วัน (Man-Day) หรือ คน- เดือน (Man-month)

- ๖๐ (๔) ระยะเวลาที่ใชไป เปนตัวชี้วัดความกาวหนาเพื่อดูวาไดใชเวลาไปเทาใดแลว และเหลือ
ระยะเวลาอีกเทาใดจึงจะครบกําหนดแลวเสร็จโดยจะสามารถใชเปนเกณฑประเมินและควบคุมกิจกรรมให
บรรลุตามเปาหมายดานเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะตองใชจริงเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
เกณฑประสิทธิภาพ (Efficiency)
การประเมินประสิทธิภาพเปนการเปรียบเทียบผลลัพธที่ได กับทรัพยากรทีใ่ ชไปในการ
ดําเนินงาน ทรัพยากรที่ใชนอกจากงบประมาณแลวยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทางการ
และเวลาที่ใชไปในการดําเนินงาน ประกอบดวยตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ
(๑) สัดสวนผลผลิตตอคาใชจาย เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการเงินของ
โครงการเพือ่ ใหไดผลผลิตทีเ่ หมาะสมและคุมคากับการลงทุน ซึง่ จะชวยใหเกิดการใชจายเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ลดคาใชจายและประหยัดตนทุนการผลิต
(๒) ผลิตภาพตอกําลังคน เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตตอบุคลากรหรือเจาหนาที่
โครงการ ซึ่งนอกจากจะเปนตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานแลว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพ
ของทรัพยากรบุคคลในการดําเนินโครงการ และจะเปนแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนที่เหมาะสมใน
การดําเนินกิจกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกดวย
(๓) ผลิตภาพตอหนวยเวลา เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในชวงเวลา อาทิ จํานวนครัวเรือนที่
ไดรับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรตอเดือน จํานวนนักเรียนที่เขาเรียนตอตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในแตละป จํานวนผูประกอบการรายยอยที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนในแตละชวงไตรมาส
(๔) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เปนตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการ
ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดคาใชจายที่ไมจําเปนในการดําเนิน
โครงการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งสงผลตอการลดคาใชจายของโครงการการประหยัดพลังงาน และคา
สาธารณูปการคิดเปนรอยละของคาใชจายรวม
เกณฑประสิทธิผล (Effectiveness)
การประเมินประสิทธิผล เปนเกณฑการพิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะดาน
โดยดูจากผลลัพธจากการดําเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการ
ประกอบดวยตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ
(๑) ระดับการบรรลุเปาหมาย เปนตัวชี้วัดวาโครงการบรรลุเปาหมายดานใดบาง และการ
บรรลุเปาหมายสงผลตอประชากรเปาหมายอยางไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรเปาหมาย อาทิ การบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจและสังคม
(๒) ระดับการมีสวนรวม เปนตัวชีว้ ัดความสําเร็จโดยใหความสําคัญกับมิติการมีสวนรวม
โดยสามารถอธิบายความสัมพันธเชิงเหตุผลไดวาการมีสวนรวมของประชาชนสงผลตอระดับความสําเร็จมาก
นอยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงสงเสริมการมีสวนรวมไดอยางไร ระดับการมีสวนรวมสามารถวัดได
จาก จํานวนประชากร ความถี่ ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการรวมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล

- ๖๑ (๓) ระดั บ ความพอใจ เปน เกณฑวัดระดับการยอมรับ โดยพิจ ารณาจากสั ดสว นของ
ประชากรเปาหมายที่พึงพอใจกับ การบริการของรัฐ สัดสว นของครัว เรือนที่พอใจการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่โครงการ ระดับความพอใจในมาตรการตามโครงการ
(๔) ความเสีย่ งของโครงการเปนตัวชี้วัดประสิทธิผลเพื่อดูวาโครงการมีความเสีย่ งในการบรรลุ
เปาหมายดานใดดานหนึง่ หรือเปาหมายรวมของโครงการหรือไม ซึง่ คาความเสี่ยงจะประเมินจากการ
เปลีย่ นแปลงสภาวะแวดลอมของโครงการ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดลอม ทั้งระยะสั้น
ระยะยาว
เกณฑผลกระทบ (Impacts)
เปนการพิจารณาผลกระทบโดยรวมตอประชาชนกลุมเปาหมาย ชุมชน สังคมและหนวยงาน
ในภาพรวม เปนผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีท้ังสิ่งที่มุงหวัง และผลกระทบที่ไมมุงหวัง ซึ่งอาจเปนผล
ดานบวกหรือดานลบก็ได ประกอบดวยตัวชี้วัด ๓ ประการ คือ
(๑) คุ ณภาพชี วิ ต เป น ตั ว ชี ้วั ดผลกระทบต อการพั ฒ นาหรื อยกระดั บคุ ณภาพชี วิ ตของ
ประชากรกลุมเป าหมาย อาทิ รายได ความเปนอยู โอกาสทางการศึ กษา การมี งานทํ า สุ ขอนามั ย
สภาพแวดลอมของครัวเรือนชุ มชน โดยสามารถวัดจากสัดสวนครัวเรือนหรือประชากรที่ไดรับบริการจาก
โครงการพัฒนาที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการดํารงชีพ
(๒) ทัศนคติและความเขาใจ เปนตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุงเรื่องทัศนคติและความเขาใจของ
ประชากรกลุมเปาหมายที่มีตอโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบตอตัวโครงการเอง
โดยเฉพาะวัตถุประสงคและมาตรการนโยบายผลประโยชนของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และ
ทัศนคติตอผูบริหารและเจาหนาที่
(๓) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนตัววัดผลกระทบโดยใหความสําคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุมเปาหมาย โดยเปรียบเทียบระยะกอนหลังมีโครงการ อาทิ สัดสวนของครัวเรือนที่ยอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดลอม จํานวนเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้นการปฏิบัติ
ของการใชยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึน้ การออกมาใชสิทธิเลือกตัง้ มากขึ้น และลดพฤติกรรมการ
ซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาที่
เกณฑความสอดคลอง (Relevance)
เกณฑการประเมินความสอดคลองมุงพิจารณาวาวัตถุประสงคของโครงการวาสอดคลองกับความ
ตองการหรือสามารถแกไขปญหาตามที่กําหนดไวแตตนหรือไม ซึ่งจําเปนตองมีการประเมินความตองการแทจริง
ตลอดจนจะตองตอบคําถามดวยวา แนวทางและกลยุทธท่ีใชในการดําเนินงาน สอดคลองกับการแกไขปญหาทีเ่ ปน
จริงไดหรือไม ประกอบดวยตัวชี้วัด ๓ ประการ คือ
(๑) ประเด็นปญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจํานวนเรื่องหรือประเด็นปญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้น ทั้งที่ไดรับการแกไขแลวและยังไมสามารถแกไข รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของปญหาตาม
ความเรงดวน ตามความรุนแรงของปญหา

- ๖๒ (๒) มาตรการหรือกลยุทธในการแกปญหา เปนตัวชี้วัดความสอดคลองกับการแกปญหา
ซึ่งเปนมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูไดจากมาตรการที่ผูบริหารโครงการนํามาใชได
ตลอดชวงระยะเวลาของการดําเนินโครงการ และความสอดคลองกับปญหาหลัก
(๓) ความต องการหรือขอเรีย กรองของประชากรกลุมเปาหมาย เปนตัว ชี้วัดถึงความ
ตองการของผูรับบริการในการแกไขปญหาที่ประสบอยู อาทิ คํารองเรียน ขอรองทุกข ใหการแกไขปญหา
เพื่อสนองตอบประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการทีไ่ มไดรับผลประโยชนจากการดําเนินโครงการ หรือ
ไดรับความเสียหายจากการดําเนินโครงการ ซึ่งจะเปนตัวชี้วัดความสอดคลอง ในการดําเนินโครงการและ
สนองตอบตอความตองการของประชากรเปาหมาย
เกณฑความยั่งยืน (Sustainability)
เปนเกณฑการพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับความตอเนื่อง
ของกิจกรรม วาสามารถดําเนินตอไปไดโดยไมมีการใชงบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถใน
การเลี ้ย งตั ว เองได นอกจากนี ้ยั งหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจ กรรมไปยั งพื้น ที่แหงใหม
ประกอบดวยตัวชี้วัด ๓ ประการ คือ
(๑) ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวของกับการจัดทรัพยากรทางการเงิน
ของโครงการ อาทิ จํานวนงบประมาณโครงการ แผนการใชจายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดสวนคาใชจายเทียบ
กับผลผลิตที่ได ปริมาณเงินทุนสํารอง แหลงสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จํานวนและ
ขนาดกองทุนดําเนินโครงการ ซึ่งเปนตัวบงชี้ถึงความอยูรอดทางเศรษฐกิจของโครงการ
(๒) สมรรถนะดานสถาบัน (Institutional
capacity) เปนตัวชี้วัดความสามรถของ
หนวยงานในการบริหารโครงการ การพัฒนาองคกรประชาชน การมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ระดับการมีสวนรวมของประชาชนกลุมเปาหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนและบริหารโครงการ
และการปรับปรุงระเบียบและวิธีการปฏิบัติที่เอื้ออาทรตอการดําเนินโครงการ
(๓) ความเป น ไปได ใ นการขยายผล เป น ตั ว ชี ้วั ด ความยั ่ง ยื น โดยพิ จ ารณาจาก
ความสามารถในการพึ่งตนเอง โอกาสและชองทางในการขยายผลการดําเนินโครงการกรณีโครงการประสบ
ผลสํ า เร็ จด ว ยดี ทัง้ การขยายผลตามแนวราบ กลาวคือ การเพิม่ กิจ กรรมโครงการ การเพิ่มจํานวน
ประชากรเปาหมาย การขยายกําลังการผลิตของโครงการเดิมและขยายผลในแนวดิ่ง ไดแก การขยายพืน้ ที่
โครงการ การขยายเครือขายกิจกรรมโครงการออกไปทั่วภูมิภาคและการยกระดับโครงการเปนระดับชาติ
เกณฑความเปนธรรม (Equity)
เปนเกณฑทีม่ ุงใหเกิดความเปนธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ
และผลกระทบจากการดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการวาประชากรกลุมเปาหมายจะไดรับหลักประกันเรื่อง
ความเปนธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึงในการรับบริการ การจัดสรรคุณคา (Values) และการ
กระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเทาเทียมกัน ประกอบดวยตัวชี้วัด ๓ ประการ คือ
(๑) ความเปนธรรมระหวางกลุมอาชีพ เปนตัวชีว้ ัดความเปนธรรมโดยใหความสําคัญทุก
กลุมยอยในสังคม อาทิ ความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหลงน้ําแกกลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพอื่น

- ๖๓ การจั ดหาตํา แหน งให กับ ผู วา งงานและผูถูกเลิกจาง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจที่จัดใหแกประชาชนทุกสาขาอาชีพ
(๒) ความเปนธรรมระหวางเพศ เปนตัวชีว้ ัดความสําคัญเรือ่ งความเปนธรรมระหวางเพศ
ซึง่ เปนตัวชี้วัดทีม่ ีความสําคัญมากขึน้ ในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูวาการดําเนินโครงการใหความ
เสมอภาคระหวางเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหวางเพศหรือไม โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเทาเทียม
ในโอกาส บทบาทระหวางหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิสตรี
(๓) ความเปนธรรมระหวางชนรุน เปนตัวชี้วัดที่เนนความเปนธรรมระหวางรุน ระหวางชนรุน
ปจจุบันและรุนอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวของกับการจัดสรร และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ โครงการทีอ่ าจกอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและผลกระทบ
ดานสังคม โดยคํานึงถึงชนรุนอนาคตซึ่งจะเปนผูไดผลกระทบจากการตัดสินและการดําเนินโครงการในปจจุบนั
เกณฑความเสียหายของโครงการ (Externalities)
เปนเกณฑที่สําคัญในการประเมินโครงการเพือ่ เปนหลักประกันวา การดําเนินโครงการจะ
ไมกอใหเกิดความเสียหายหรือผลกระทบดานลบตอสังคม หรือชุมชน ประกอบดวยตัวชี้วัด ๓ ประการ คือ
๑) ผลกระทบดานสิง่ แวดลอม เปนตัวชี้วัดความเสียหายดานสิง่ แวดลอม ซึง่ เปนผลจาก
การดําเนินโครงการ โดยเปนการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึน้ จริงกับการศึกษาผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม ในชวงกอนทําโครงการ เพื่อใหผูท ี่เกีย่ วของทุกฝายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหาย
จากผลกระทบในลักษณะทีเ่ หมาะสมและเปนธรรมแกผูเสียหาย เพื่อเปนหลักประกันความเสี่ยงใหกับสังคม
และเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของผูอนุมัติและผูดําเนินโครงการ
(๒) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ เปนตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางดานเศรษฐกิจที่เกิด
จากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก ซึ่งสรางภาระใหกับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่
ตองแบกรับคาใชจายเปนทุนทางสังคม (Social costs) ที่ตองเสียไป อาทิ พื้นที่ถูกน้ําทวมเสียหายจากโครงการ
สรางเขื่อน
(๓) ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมเปนตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดขึน้ จากการดําเนิน
โครงการและส งผลกระทบด า นสั งคมและวัฒ นธรรมของชุมชน อาทิ การดําเนิน งานที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง การสูญเสียโครงสราง แบบแผนและวิถีการดําเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมของขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอื้ออาทร ความรวมมือและความชวยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม
เกณฑและตัวชี้วัดดังกลาวขางตนสามารถใชเปนเครื่องมือในการประเมินโครงการ ซึ่งครอบคลุม
มิติดานเศรษฐกิจ สังคม มิติดานการบริหารจัดการ มิติดานทรัพยากรและมิติดานสิ่งแวดลอม เกณฑและตัวชีว้ ัด
จะเปนประโยชนในการติดตามประเมินผลโครงการในลักษณะทีเ่ ปนพลวัตร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการโครงการ
เพือ่ วัดถึงความสําเร็จและความลมเหลวของโครงการพัฒนาดานตางๆ ซึง่ ในทางปฏิบัติจําเปนตองนํามาปรับใชให
เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยกําหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวลเปนตัวชี้วัดรวมของแตละโครงการ
*******************************************
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