คํานํา
แผนพั ฒ นาสามป (2552 – 2554) ของเทศบาลตํ า บลสะเตงนอก เป น แผนพั ฒ นาที่ กํ า หนด
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลสะเตงนอก ซึ่งเปนการแสดงวิสัยทัศน พันธกิจ และ
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงขาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น
การวางแผนพัฒนาสามป (2552 – 2554) ของเทศบาลตําบลสะเตงนอก จึงเปนกระบวนการกําหนด
ทิศทางในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลุ
บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับศักยภาพ
ของทองถิ่น และปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถิ่นดวย
ทั้งยังเปนแผนพัฒนาที่มีความมุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต เปนกรอบในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนพัฒนาสามป
สวนที่ 1
บทนํา
1.ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป เทศบาลตําบลสะเตงนอก เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสู
การปฏิ บั ติ และภายใต ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาหนึ่ ง ๆ จะมี แ นวทางการพั ฒ นาได ห ลายแนวทางและภายใต
แนวทางการพัฒนาหนึ่ง ก็จะมีโครงการ / กิจกรรมไดหลายโครงการ / กิจกรรมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่ตองการ
นอกจากนั้ น แผนพัฒ นาสามป ยั งเป น แผนที่ มี ค วามหมายที่ มี ค วามใกลชิ ด กั บ งบประมาณ
รายจายประจําป เพราะเทศบาลตําบลใชแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือการจัดทํางบประมาณ เพื่อใหการจัดทํา
งบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน

2.วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1.เพื่อเปนการกําหนดทิศทาง เปาหมายการพัฒนาดานตาง ๆ ใหครอบคลุมทุกจุด และมี
ความชัดเจน
2.เพื่อสามารถแกไขปญหาและความตองการเรงดวนของประชาชน
3.เพื่อใหสามารถนําทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล

3.ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป
หลั ง จากที่ ไ ด มี ก ารกํ า หนดยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาและแนวทางการพั ฒ นาในแผน
ยุทธศาสตรแลว ก็จะตองถึงขั้นตอนในการแปลงไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งไดกําหนด
ขั้นตอนการจัดทําเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปดําเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน
1. หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเข า พบผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เพื่ อ ชี้ แ จง
วัตถุประสงค ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อใหผูบริหารทราบถึงภารกิจที่จะตอง
ดําเนินการตอไป และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป หวงป พ.ศ. 2552 ถึง 2554 ผานปลัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติโครงการดังกลาวจะเปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป และกําหนดปฏิบัติการทํางานไวอยางชัดเจน
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ แจงโครงการที่ไดรับอนุมัตใิ หผูที่เกี่ยวของทราบ ไดแก คณะ กรรมการ
พัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น หนวยงานภายในขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและประชาชน

/ ขั้นตอนที่ 2 ...

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1. ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ ปญหาความตองการของทองถิ่น
รวมทั้ ง สรุ ป ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาของจั ง หวั ด /อํ า เภอและนโยบายของผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เพื่ อ นํ า เสนอต อ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
ประชาคมทองถิ่น และสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อรวมการพิจารณา โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในครั้งแรก
ใหเวทีการประชุมรวมดังกลาว คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่ควรนํามาใชเปนแนวทาง
การจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปตอไป
แตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป(เมื่อครบรอบหนึ่งป) ใหเวทีการประชุมรวม
พิจารณาทบทวนดูวา จากยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาที่ไดคัดเลือกและโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดไว ยังมี
ความเหมาะสมหรือ ไม ซึ่ งในขั้ นตอนนี้ใ นการพัฒ นาสามป ตอ ไปจะสามารถคัดเลื อ กยุทธศาสตร การพัฒ นา
แนวทางการพัฒนาที่จะนํามาใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได รวมทั้งกําหนด โครงการ / กิจกรรมที่
จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได
3. เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมวารวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรม
อะไรบางที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใชเปนกรอบ
ในการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลที่
จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั่วไปแลว ยังจะตองวิเคราะห
วายุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ ตองการขอมูลของ
หวงเวลาใดและจะเก็บขอมูลจากแหลงใด เพื่อเปนขอมูลที่จะนําวิเคราะห แนวทางการพัฒนาโครงการ / กิจกรรม
ไดอยางถูกตอง โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูล ทั้งขอมูลภายในองคกรและขอมูลภายนอก เพื่อ
สามารถนํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) ได
2. การวิเคราะหขอมูล
ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1.การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา
3.การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
2.การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
4.การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป

/ ขัน้ ตอนที่ 4 ...

ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
1. หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว ใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวง
สามป โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
บางครั้ง องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาตั้งแต
ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นแลว แตอาจนํามาปรับใหชัดเจนและสอดคลองกับสถานการณ
ในชวงสามป
2. ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะตอง
ดําเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุมจะตอง
พิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ ดวยคือ
(1) พิจารณากิจกรรมที่ตองดําเนินการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทาง การพัฒนาที่
กําหนดอยางรอบคอบ เพื่อใหไดโครงการ/กิจกรรมที่ควบถวน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่รวมดําเนินการกับหนวยงานอื่นหรือ โครงการ / กิจกรรม ที่หนวยงาน
อื่นเปนผูดําเนินการ
(2) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต แนวทาง
เดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา
(3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม ทั้งในดานกระบวนการดําเนินงานและ ในดาน
ของผลการดําเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปตาง ๆ ไดอยาง ถูกตองเหมาะสม
(4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ / กิจกรรม
¾ จากความจําเปนเรงดวน
¾ ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
¾ ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น พิ จ ารณาคั ด เลื อ กโครงการที่
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในดานเปาหมายผลผลิต ผลลัพธ
งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะ
ดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามป เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปไดตอไป

/ ขั้นตอนที่ 6…

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น รวบรวมประเด็ น หลั ก การพั ฒ นา
ปญหาความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป โดยมีเคาโครงประกอบดวย 7 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
สวนที่ 4 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
สวนที่ 6 การนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติและการติดตามและประเมินผล
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบดวย
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอรางแผนพัฒนาสามปและรับ
ฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณตอไป
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาสามป ที่ปรับปรุงแลว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัตแิ ละประกาศใชแผนพัฒนาสามป
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามป ที่ผานมาการพิจารณาให ผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อประกาศใชแผนพัฒนาสามปและนําไปปฏิบัติ รวมทั้งประกาศใหประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดรับทราบโดยทั่วกัน

4.ประโยชนของแผนพัฒนาสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดพิจารณา
อยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และสงผลทั้ง
ในเชิ ง สนั บ สนุ น และอุ ป สรรคต อ กั น เพื่ อ ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น นํ า มาตั ด สิ น ใจกํ า หนดแนวทางการ
ดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด

/ สวนที่ 2 ...

สวนที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

1. สภาพทั่วไป
เทศบาลตําบลสะเตงนอก มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น
จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2546 มาตรา 7 ซึ่ง
กระทรวงมหาดไทยไดประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2550 จัดเปนเทศบาลตําบลขนาดกลาง
เทศบาลตําบลสะเตงนอก ตั้งอยูที่ ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีเนื้อที่
ประมาณ 36.90 ตารางกิโลเมตร หางจากที่วาการอําเภอเมืองยะลา 3 กิโลเมตร สวนใหญเปนที่ราบลุม
ประกอบดวย 13 หมูบาน ไดแก
หมูที่ 1 บานเบอรเสง
หมูที่ 8 บานกําปงบูเกะ
หมูที่ 2 บานมลายูบางกอก
หมูที่ 9 บานกือแลมะห
หมูที่ 3 บานเปาะยานิ
หมูที่ 10 บานตือเบาะ
หมูที่ 4 บานนัดโตะโมง
หมูที่ 11 บานกําปงตือเงาะ
หมูที่ 5 บานบาโงยบาแด
หมูที่ 12 บานลาโจะ
หมูที่ 6 บานพงบูโละ
หมูที่ 13 บานปรามะ
หมูที่ 7 บานนิบงบารู
อาณาเขตติดตอ
อาณาเขตโดยรอบพื้นที่ เทศบาลตําบลสะเตงนอก มีรายละเอียดดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอ เทศบาลฯเขาตูม อ.ยะรัง จ. ปตตานี
ทิศใต
ติดตอ เทศบาลฯบุดี เทศบาลฯ บังนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดตอ เทศบาลฯ วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
ทิศตะวันตก
ติดตอ เทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา
/ ลักษณะ...

ลักษณะทางกายภาพ
พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม คือ หมูที่ 3 , 4, 6, 7, 9 และหมูที่ 10 สวนหมูที่ 1, 2, 5, 8, และหมูที่
11 เปนที่ราบสูง และมีบางสวนเปนที่ราบลุม หมูท่ี 5 มีแมน้ําไหลผานตลอดแนวหมูบาน หมูที่ 7 ไดถูกกําหนด
ไหเปนเขตอุตสาหกรรม
สภาพภูมิอากาศ
พื้นที่เทศบาลตําบลสะเตงนอก ตั้งอยูในเขตมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันออกเฉียง
ใตทําใหมีสภาพอากาศแบบรอนชื้น มี 2 ฤดู ฤดูรอน ซึ่งในบางพื้นที่จะมีอุณหภูมิสูงมาก และเกิดความขาดแคลน
น้ําในดานการเกษตร ฤดูฝน โดยเฉพาะในชวงฝนตกติดตอกันทําใหน้ําระบายไมทัน ทําใหเกิดน้ําทวมขังในหลาย
หมูบานของตําบลสะเตงนอก
2. สภาพทางสังคม
ประชากร (ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2551)
ในเขตเทศบาลตําบลสะเตงนอก มีจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 27,109 คน แยกเปนผูชาย
จํานวน 13,107 คน แยกเปนผูหญิงจํานวน 14,002 คน และมีจํานวน ครัวเรือน 9,481 ครัวเรือน ไดแก
หมูที่ 1
ชาย 1,173 คน
หญิง
1,308 คน
ครัวเรือน 1,119 ครัวเรือน
หมูที่ 2
ชาย
935 คน
หญิง
964 คน
ครัวเรือน
627 ครัวเรือน
หมูที่ 3
ชาย 1,532 คน
หญิง
1,571 คน
ครัวเรือน 1,001 ครัวเรือน
หมูที่ 4
ชาย 1,127 คน
หญิง
1,115 คน
ครัวเรือน
763 ครัวเรือน
หมูที่ 5
ชาย
624 คน
หญิง
666 คน
ครัวเรือน
277 ครัวเรือน
หมูที่ 6
ชาย
916 คน
หญิง
973 คน
ครัวเรือน
471 ครัวเรือน
909 คน
ครัวเรือน
500 ครัวเรือน
หมูที่ 7
ชาย
897 คน
หญิง
หมูที่ 8
ชาย
514 คน
หญิง
521 คน
ครัวเรือน
279 ครัวเรือน
หมูที่ 9
ชาย 1,796 คน
หญิง
2,052 คน
ครัวเรือน 1,738 ครัวเรือน
หมูที่ 10
ชาย 1,047 คน
หญิง
1,161 คน
ครัวเรือน 1,054 ครัวเรือน
หมูที่ 11
ชาย
528 คน
หญิง
526 คน
ครัวเรือน
265 ครัวเรือน
หมูที่ 12
ชาย 1,202 คน
หญิง
1,401 คน
ครัวเรือน 1,151 ครัวเรือน
หมูที่ 13
ชาย
500 คน
หญิง
521 คน
ครัวเรือน
236 ครัวเรือน
ศาสนา
ประชากรสวนใหญในเขตเทศบาลตําบลสะเตงนอก สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม รองลงมานับถือ
ศาสนาพุทธและอื่น ๆ มีมัสยิด จํานวน 22 แหง วัด จํานวน 3 แหง สํานักสงฆ จํานวน 2 แหง ศาลเจา 2 แหง

/ การศึกษา...

การศึกษา
สถานศึกษาในเขตตําบลสะเตงนอก มีอยู 40 แหง ไดแก
สถานศึกษา
1.ศูนยการเรียนชุมชน ม. 8
2.อนุบาล
3.ร.ร.ประถมศึกษา
4.ร.ร.อาชีวศึกษา
5.ที่อานหนังสือประจําหมูบาน / หองสมุดประชาชน
6.ร.ร. เอกชนสอนศาสนาอิสลาม
7.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
8.ศูนยอบรมจริยธรรมและศาสนาอิสลาม ( ร.ร.ตาดีกา )
รวม

จํานวน (แหง)
1
4
4
2
3
7
3
16
40

3. สภาพทางเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพสวนใหญในเขตเทศบาลตําบลสะเตงนอก มีอาชีพหลัก คือ อาชีพเกษตรกรรม
เชน การทํานา , การทําสวน ,การประมง และอาชีพรับจาง
การทําไร พื้นที่นิยมปลูกมากเปนอันดับหนึ่ง คือ ขาวโพดหวาน สวนการทําสวนพื้นที่นิยมปลูก
ก็คือ ยางพารา , ลองกอง , ทุเรียน , เงาะ และมังคุด
ดานปศุสัตว มีจํานวน 12 กลุม ไดแก กลุมเลี้ยงนกกระทา กลุมเลี้ยงโคเนื้อ โคพื้นเมือง โคขุน
กลุมเลี้ยงแพะ กลุมเลี้ยงสุกร กลุมแปลงหญาอาหารสัตว
การพาณิชยกรรมและบริการ
ประกอบการพาณิชยกรรมและบริการ ดังนี้
- โรงแรม
- ตลาดนัด
- รานคา
- โรงงานอุตสาหกรรม
- ปมน้ํามันและกาซ

3 แหง
4 แหง
120 แหง
42 แหง
4 แหง

4. สภาพทรัพยากรธรรมชาติ
เทศบาลตําบลสะเตงนอก มีพื้นที่ในการรณรงครักษาพื้นที่บริเวณหมูที่ 5 เปนสระน้ําบาโงยบาแด
(บอเลี้ยงปลา) มีลําน้ํา , ลําหวย, บึง, หนอง
ในการประกอบกิจกรรมเพื่อสังคมหรือกิจการสาธารณะประโยชนภายในและภายนอกพื้นที่
ราษฎรในพื้นที่ไดรวมตัวเปนกลุมพลังมวลชนหลายกลุมแลวแตภารกิจ ไดแก กลุมพัฒนาสตรี, กลุมเยาวชน, กลุม
เกษตรกร, กลุมลูกเสือชาวบาน, กลุมอาชีพตางๆ ซึ่งมีการรวมตัวกันจัดกิจกรรมตาง ๆ อยูเสมอ
/ แหลงน้ํา ...

แหลงน้ําที่ใชเพื่อการเกษตรมีลําธารสายหลัก 3 สาย คือ
Ð สายที่ 1 จากหมูที่ 2 ผานหมูที่ 8, 1, 4, 9, 10, 12 ลงสูหมูที่ 3 บึงแบเมาะออกแมน้ํา
ปตตานี
Ð สายที่ 2 จากหมูที่ 6 ไปหมูที่ 13 ติดเขตตําบลวังพญา อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
Ð สายที่ 3 ลําธารเปาะยานิ หมูที่ 3
5. ระบบสาธารณูปโภค
การประปา
ประชากรในเขตเทศบาลตําบลสะเตงนอก มีระบบประปาใชแตยังไมครอบคลุมทั้งเขต เทศบาล ซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของการประปาเทศบาลนครยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
ไฟฟา
เขตเทศบาลตําบลสะเตงนอก มีการขยายเขตการบริการจนครอบคลุมเขตเทศบาลตําบลสะเตงนอก
ทําใหประชาชนมีไฟฟาใชเกือบทุกครัวเรือน
การสื่อสาร
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสะเตงนอก มีการใชโทรศัพทจากองคการ โทรศัพทแหงประเทศไทย และ
บริษัท TT&T นอกจากนี้ยังมีโทรศัพทเคลื่อนที่ การใชบริการจากการสื่อสารทางไปรษณีย
การคมนาคม
มีเสนทางคมนาคมขนสง ระหวางเทศบาลตําบลสะเตงนอกกับอําเภอและชุมชน มีถนนสายหลักทีสําคัญไดแก
1. ถนนสี่เลน ทางหลวงหมายเลข…4082 … จากอําเภอเมืองยะลา ถึงตําบลวังพญา อําเภอรามัน
2. ถนนสองเลนสายเนินหูกวาง หมูที่ 9 ตําบลเนินงาม อําเภอรามัน
3. ถนนสายสองเลนสายรมเกลา หมูที่ 4 ตําบลบุดี อําเภอเมืองยะลา
4. ถนนสองเลนสายผังเมือง 4 ซอย 12 ตําบลสะเตงนอก
6. สิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัย
สาธารณสุข
ในเขตเทศบาลตําบลสะเตงนอก มีสถานบริการสาธารณสุข ซึ่งประกอบดวยสถานีอนามัยประจําตําบล
2 แหงไดแก สถานีอนามัยสะเตงนอก และสถานีอนามัยบาโงยบาแด และศูนยสาธารศสุขมูลฐานประจําหมูบาน
ทั้ง 13 หมูบาน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เทศบาลตําบลสะเตงนอก มีปอมตํารวจสายตรวจ 2 แหง ตั้งอยูที่ หมูที่ 6 และหมูที่ 13
ชรบ. ของหมูบาน ทั้งหมด 360 คน โดยแยกเปน หมูละ 30 คน ยกเวนหมูที่ 12
การปองกันและสาธารณภัย
เทศบาลตําบลสะเตงนอก มีหนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งอยูในบริเวณเดียวกับเทศบาลตําบล
สะเตงนอก
/ 7.การเงิน ...

7. การเงินการคลัง
เทศบาลตําบลสะเตงนอกมีรายไดสวนใหญมาจากหมวดรายไดทั่วไป เชน หมวดภาษีอากร หมวด
คาธรรมเนียม หมวดเงินอุดหนุน เปนตน สวนภาษีที่เทศบาลตําบลสะเตงนอก จัดเก็บเอง ไดแก ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีปาย ภาษีบํารุงทองที่ ฯลฯ
สวนรายรับและรายจายของเทศบาลตําบลสะเตงนอก ไดแสดงในตารางดังตอไปนี้
ป พ.ศ.
2545
2546
2547
2548
2549
2550

รายรับจริง
13,057,374.38
16,956,047.65
23,881,173.00
31,200,184.50
51,841,134.08
44,077,968.85

รายจายจริง
9,562,444.87
10,080,722.31
14,034,394.80
25,796,716.00
50,349,526.65
43,859,464.96

8. ดานการเมืองและการบริหาร
เทศบาลตํา บลสะเตงนอก ไดรับการยกฐานะจากสภาตํ าบลเปนองคการบริหารสว นตํา บล
ตั้งแตป 2538 และยกฐานะจากองคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาลตําบล เมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม 2550 ฝาย
บริหารมีคณะผูบริหาร 5 คน และฝายนิติบัญญัติมีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจํานวน 12 คน บริหารงานใน
รูปแบบของสภาเทศบาลตําบล
อัตรากําลังของ เทศบาลตําบลสะเตงนอก ณ ป 2551 ดังนี้
จํานวนพนักงานสวนตําบล
ลําดับที่
สวนราชการ
ตามกรอบ
จํานวน
กรอบตําแหนง
อัตรากําลัง
ตําแหนงวาง
1
ปลัด เทศบาล
1
1
2
รองปลัด เทศบาล
2
2
3
สํานักปลัด ฯ
14
7
7
4
กองคลัง
10
5
5
5
กองชาง
11
3
8
6
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
4
4
7
กองการศึกษา
4
1
3
8
หนวยงานตรวจสอบภายใน
1
1
รวม
47
17
30

/ การเลือกตั้ง ...

การเลือกตั้ง
ไดมีการเลือกตั้งครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2550
และประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 25
ธันวาคม 2550 โดยมีผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 16,523 คน จากประชากรทั้งหมด 26,518 คน
9. ขอมูลอื่น ๆ
มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบาน
จํานวน 2 รุน
100 คน
- อปพร.
จํานวน 1 รุน
134 คน
- กองหนุนเพื่อความมั่นคง
จํานวน 1 รุน
60 คน
- แกนนําเยาวชน
จํานวน 1 กลุม
70 คน
- กลุมผูนําสตรี
จํานวน 12 กลุม
219 คน
- อสม.
จํานวน 13 กลุม
134 คน
- กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จํานวน 1 กลุม
26 คน
- แกนนําเยาวชน
จํานวน 13 กลุม
219 คน
- กลุมอาชีพ
จํานวน 23 กลุม
240 คน

/ แผนภูมิ ...

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ เทศบาลตําบลสะเตงนอก
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 8)
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 7)
สํานักปลัดเทศบาล
หน.สํานักปลัดเทศบาล
การศึกษา






ฝายอํานวยการ
หน.ฝายอํานวยการ
งานธุรการ
งานการเจาหนาที่
งานทะเบียนราษฎรและบัตร
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝายบริหารงานทั่วไป
ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป

 งานวิเคราะหนโยบายและแผน
 งานนิติการ
 งานรักษาความสงบ

กองคลัง
ผอ.กองคลัง

ฝายบริหารงานคลัง
หน.ฝายบริหารงานคลัง
 งานพัสดุและทรัพยสิน
 งานการเงินและบัญชี
ฝายพัฒนารายได
หน.ฝายพัฒนารายได
 งานพัฒนารายได
 งานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน

หนวยงานตรวจสอบ
ภายใน
กองชาง
ผอ.กองชาง

ฝายการโยธา
หน.ฝายการโยธา
 งานสาธารณูปโภค
 งานจัดสถานที่
และการไฟฟาสาธารณะ
ฝายแบบแผนและกอสราง
หน.ฝายแบบแผนและกอสราง
 งานวิศวกรรม
 งานสถาปตยกรรม
 งานผังเมือง

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 6)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ฝายบริหารงานสาธารณสุข
หน.ฝายบริหารงานสาธารณสุข
 งานสงเสริมสุขภาพ
 งานรักษาความสะอาด

กองการศึกษา
ผอ.กอง

ฝายการศึกษาและสวัสดิการสังคม
หน.ฝายการศึกษาและสวัสดิการสังคม
 งานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
 งานสังคมสงเคราะห

สวนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
เทศบาลตําบลสะเตงนอกไดใชแผนพัฒนาเทศบาลตําบลสะเตงนอก ประจําป 2550 - 2552 เปน
แนวทางในการบริหารและพัฒนาเทศบาลตําบลสะเตงนอก โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาออกเปน 8 ยุทธศาสตร
592 โครงการ ซึ่งเปนแผนงานที่ดําเนินการในป 2550 แยกเปนรายละเอียดดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม มี 3 แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย
1. แนวทางกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทอระบายน้ํา คูคลอง
2. แนวทางพัฒนาระบบจราจร
3. แนวทางพัฒนาแหลงน้ํา
ซึ่งมีทั้งหมด 288 โครงการ ไดดําเนินการแลว จํานวน 37 โครงการ
ประกอบดวย

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มี 3 แนวทาง
1. แนวทางพัฒนาสิ่งอํานวยความสะอาด, อบรมอาสาสมัคร
2. แนวทางบําบัดและจัดการขยะ
3. แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยวและสถานที่ออกกําลังกาย
ซึ่งมีทั้งหมด 40 โครงการ ไดดําเนินการแลว จํานวน 6 โครงการ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา มี 1 แนวทางการพัฒนา คือ แนวทางการศึกษา
ฝกอบรมความรูใหประชาชน ซึ่งมีทั้งหมด 39 โครงการ ไดดําเนินการแลว จํานวน 9 โครงการ
ประกอบดวย

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความเขมแข็งของชุมชน มี 3 แนวทางการพัฒนา
1. แนวทางเผยแพรความรูเกี่ยวกับกฎหมายแกประชาชน ทัศนศึกษา ดูงาน การแขงขันกีฬา
ชวยเหลือความยากจน
2. แนวทางสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
3. แนวทางสงเสริมประสิทธิภาพการทํางานของสํานักงาน
ซึ่งมีทั้งหมด 73 โครงการ ไดดําเนินการแลว จํานวน 16 โครงการ

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
มี 2 แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย
1. แนวทางสงเสริมสถาบันศาสนา, โรงเรียนสอนศาสนา
2. แนวทางอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
ซึ่งมีทั้งหมด 61 โครงการ ไดดําเนินการแลว จํานวน 3 โครงการ

/6. ยุทธศาสตร…

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ มี 2 แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย
1. แนวทางอบรมสงเสริมอาชีพ
2. แนวทางสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพ
ซึ่งมีทั้งหมด 44 โครงการ ไดดําเนินการแลว จํานวน 7 โครงการ
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มี 1 แนวทางการ
พัฒนา คือ แนวทางพัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีทั้งหมด 25 โครงการ
ไดดําเนินการแลว จํานวน 10 โครงการ
8. ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการเมื อ ง การบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากร
ทองถิ่น มี 1 แนวทางการพัฒนา คือ แนวทางสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกิจการของทองถิ่น ซึ่งมี ทั้งหมด
22 โครงการ ไดดําเนินการแลว จํานวน 3 โครงการ

/ วิสัยทัศน ...

วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
1. วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลสะเตงนอก

“ตําบลนาอยู เศรษฐกิจยัง่ ยืน ประชาชนมีสขุ ”
2. พันธกิจ
เรงรัดพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ อยางทั่วถึง สงเสริมอาชีพ กระจาย
โอกาสใหคนทุกกลุมมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการพัฒนาบานเมือง
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
3. จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
3.1 เพื่อแกไขปญหาดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานโดยการกอสราง ปรับปรุงและขยาย โครงขาย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน เชน ถนน รางระบายน้ํา ทางเทา
ไฟฟา และอื่น ๆ
3.2 เพื่อพัฒนาและสงเสริมดานการศึกษาและเสริมสรางสวัสดิการใหแกประชาชน
3.3 เพื่อพัฒนาและแกปญหาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และปรับปรุงภูมิทัศน
แหลงทองเที่ยวและสถานที่ออกกําลังกาย
3.4 เพื่อสงเสริมการอนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ทั้งประจําชาติและทองถิ่น รวมทั้ง
สงเสริมการศึกษาการกีฬา การสนับสนุนและทํานุบํารุงศาสนาทุกศาสนาในพื้นที่
3.5 เพื่อการพัฒนาเครื่องมือเครื่อ งใช และสถานที่ปฏิบัติงานให เพียงพอกับความจําเปนในการ
ปฏิบัติงาน และการบริการประชาชน
3.6 เพื่อสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
3.7 เพื่อพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.8 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นในระบบประชาธิปไตย

สวนที่ 4
ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการรักษาความสงบเรียบรอย

แนวทางการพัฒนา
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
1. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น บุ ค ลากรในการรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ยและป อ งกั น การเกิ ด เหตุ ร า ย /
สํานักปลัด
สาธารณภัย
- งานปองกันและบรรเทา
2. สงเสริมงานดานมวลชน การใชระบบการขาวโดยความรวมมือจากประชาชน
สาธารณภัย
3. จัดหาและสนับสนุนอุปกรณ เครื่องใชในการปองกันและบรรเทาเหตุราย / สาธารณภัย

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทางเดินเทา สะพาน คูระบายน้ํา คูคลอง
2. กอสราง ปรับปรุง พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
3. ปรับปรุง พัฒนาแหลงน้ํา

3. ยุทธศาสตรดานสังคม ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณี

1. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
2. สงเสริมสถาบันศาสนา

4. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ

1. สงเสริมและสนับสนุนการสรางอาชีพ การรวมกลุมและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
2. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดตั้งตลาดและการกระจายผลผลิตและผลิตภัณฑชุมชน
3. สงเสริมและพัฒนาระบบการเกษตร
1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. สงเสริม / พัฒนาแหลงเรียนรูที่หลากหลายเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
3. กอสราง ปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยวและสถานที่ออกกําลังกาย
4. พัฒนาแหลงทองเที่ยวและเสริมสรางวัฒนธรรมทองถิ่นใหมีศักยภาพ

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและการกีฬา

สวนโยธา
กองการศึกษา

- งานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สํานักงานปลัด

- งานวิเคราะหนโยบาย
และแผน
กองการศึกษา

- งานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
6. ยุทธศาสตรดานสาธารสุขและสิ่งแวดลอม 1. พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการสาธารณสุขใหครอบคลุมและทั่วถึงทุก กลุมเปาหมาย
2. สงเสริมมาตรการปองกัน เฝาระวังและควบคุมโรคติดตอ
3. สงเสริมมาตรการปองกัน เฝาระวังและบําบัดผูเสี่ยงตอการติดยาเสพติด
4. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกีฬา / การออกกําลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ
5. สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. การบริหารจัดระบบการจัดการขยะ / สิ่งปฏิกูลและระบบบําบัดน้ําเสีย
7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบการบริหารและบริการเพื่อประชาชน
2. สนับสนุนระบบการมีสวนรวมและการปกครองแบบประชาธิปไตย
3. พัฒนาระบบงบประมาณ การคลังขององคกร
4. จัดหาและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณเครื่องใชในสํานักงาน
5. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานใหเอื้ออํานวยตอการบริการประชาชน
8. ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน 1. สงเสริมดานสังคมสงเคราะห พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูพิการ ผูติดเชื้อเอดสและ
ผูดอยโอกาส

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

- งานสงเสริมสุขภาพ
- งานรักษาความสะอาด
สํานักปลัด

- งานเทศกิจ

ทุกสวนราชการ

กองการศึกษา

- งานสวัสดิการสังคม
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สวนที่ 6
การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ
การติดตามและประเมินผล ถือเปนขั้นตอนสําคัญในการวางแผนพัฒนาเพราะแผนพัฒนาจะมี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ก็ขึ้นอยูกับการควบคุมติดตามประเมินผล เพื่อใหรูถึงการปฏิบัติตามแผนใหบรรลุถึง
วัตถุประสงคและเปาหมายมากนอยเพียงใด
การติดตามผล
เปนการควบคุมผลการที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินงานตามโครงการวาเปนไปตามแผนพัฒนา
ที่วางไวหรือไม โดยพิจารณาผลของการดําเนินงาน ระยะเวลาและคาใชจาย การจัดซื้อจัดจาง ตลอดถึงปญหาและ
อุปสรรคและแนวทางแกไขในการดําเนินงาน
การประเมินผล
เปนการวิเคราะหผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นวาถูกตองเหมาะสมมีปญหา อุปสรรค หรือไม
อยางไร มีการศึกษาถึงผลตอบแทนของโครงการคาใชจายในการลงทุน ผลประโยชนที่ประชาชนไดรับ ตลอดถึง
ศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ ตรงตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว หรือไมอยางไร
ประโยชนของการประเมินผล
1. เพื่อใชในการวางแผนใหตอเนื่อง
2. เพื่อจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหไดประโยชนสูงสุด
3. เพื่อเสริมการตัดสินใจของผูบริหาร
4. เพื่อใหเกิดความรอบคอบในการตัดสินใจ
5. เพื่อนําผลการประเมินทั้งผลสําเร็จ ปญหา อุปสรรค เปนแนวทางในการปรับแผนใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
รูปแบบและประเด็นการประเมิน
1. รูปแบบการประเมิน มี 3 รูปแบบ คือ
(1) การประเมินผล กระบวนการในการดําเนินงานของโครงการวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด
(2) การประเมินผล ความสําเร็จของโครงการวามีประสิทธิผลมากนอยเพียงใดบรรลุตามวัตถุประสงค
เปาหมายหรือไม
(3) การประเมินผล ถึงประโยชนของโครงการที่ประชาชนไดรับวาเหมาะสมกับ การลงทุนหรือไมอยางไร
มีผลกระทบตอระบบใดบาง
2. ประเด็นของการประเมินผล
(1) ดานผลที่ไมรับหรือประสิทธิผล
- ประเมินผลความสําเร็จของโครงการวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือตามตัวชีว้ ัดที่กําหนดไว
- ประเมินผลปจจัยภายนอกทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
/ (2) ดานกระบวนการ...
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(2) ดานกระบวนการหรือประสิทธิภาพ
- ประเมินกิจกรรมในแตละขั้นตอนวาดีอยางไรมีอปุ สรรคหรือไม
- ประเมินถึงทรัพยากรในแตละขัน้ ตอนของโครงการวาจัดหาเปนไปตามกําหนดเวลาหรือไม
- ประเมินถึงปจจัยภายนอกที่ผลกระทบตอกระบวนการ
- เปรียบเทียบผลงานกับงบประมาณวาเหมาะสมหรือไม
- สํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย
(3) ดานผลกระทบ
- ประเมินผลของโครงการวามีผลกระทบหรือไมอยางไร
- มีปญหาปจจัยภายนอกหรือไม
ขั้นตอนการประเมินผลงาน
1. ประชุ ม เพื่ อ ชี้ แ จงทํ า ความเข า ใจกั บ ผู รั บ ผิ ด ชอบ ถึ ง จุ ด หมายของโครงการตั ว ชี้ วั ด
ความสําเร็จของโครงการ
2. วิเคราะหถึงความสมเหตุสมผลของโครงการ ตลอดถึงความถูกตองเปาหมายวัตถุประสงค
ของโครงการ
3. ตรวจสอบความกาวหนาของโครงการ
4. การทบทวนการประเมิน เพื่อศึกษาผลกระทบ การปรับปรุงแผน
5. การทํารายงานการประเมินผล เสนอผูบริหาร
องคกรในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลสะเตงนอก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 28 ใหแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลสะเตงนอก
(อยูระหวางการดําเนินการประชาคมเพื่อแตงตั้ง ตอไป)
โดยใหคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการและ กําหนดใหคณะกรรมการ
มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานและเสนอความเห็นตอสภาเทศบาลตําบล ผูบริหารเทศบาล คณะกรรมการพัฒนา
องคการบริการสวนตําบล ประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนทราบอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อชวยเหลือในการปฏิบัติงาน ในสวนของ
เทศบาลตํ า บลสะเตงนอก ไดดํ า เนิ นการแต งตั้ ง คณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เปนที่เรียบรอยแลว
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