คํานํา
แผนพัฒนาสามป (2554 – 2556) ของเทศบาลตําบลสะเตงนอก เปนแผนพัฒนาที่กําหนด
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลสะเตงนอก ซึ่งเปนการแสดงวิสัยทัศน พันธกิจ และ
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น
การวางแผนพัฒนาสามป (2554 – 2556) ของเทศบาลตําบลสะเตงนอก จึงเปนกระบวนการ
กําหนดทิศทางในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและ
แนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้จะตอง
สอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น และปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถิ่นดวย
ทั้งยังเปนแผนพัฒนาที่มีความมุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต เปนกรอบใน
การกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยาง
เทาทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ

งานวิเคราะหนโยบายและแผน
เทศบาลตําบลสะเตงนอก

อนุมัติ

(นายเกษมสันต สาแม)
นายกเทศมนตรีตําบลสะเตงนอก

สารบัญ
หนา

บทนํา
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
บัญชีรายละเอียดโครงการ
(1) ยุทธศาสตรการรักษาความสงบเรียบรอย
(2)ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
(3)ยุทธศาสตรดานสังคม ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
(4)ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
(5)ยุทธศาสตรดานการศึกษาและการกีฬา
(6)ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(7)ยุทธศาสตรดานการบริหารและการบริการ
(8)ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน
สวนที่ 6 การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบตั ิ

สวนที่ 1
สวนที่ 2
สวนที่ 3
สวนที่ 4
สวนที่ 5

¶¶ ¶¶ ¶¶¶¶ ¶¶ ¶¶¶¶ ¶¶ ¶¶

1
9
16
19
21
26
43
49
53
59
67
73
76

สวนที่ 1
บทนํา

หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ตามที่เทศบาลตําบลสะเตงนอก ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางระบบการ
วางแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลสะเตงนอก เพื่อเปนการเตรียมการสําหรับการพัฒนาในอนาคต ซึ่งถือวา
เปนแผนที่แสดงถึงทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาในอนาคตเชิงนโยบายหรือยุทธศาสตร เปนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดินยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด อําเภอ แผนชุมชนและนโยบายของผูบริหารในการพัฒนาทองถิ่น
อนึ่ง ในการพัฒนาจะนําไปสูสิ่งที่มุงหวังไดนั้น จะตองสามารถนําแผนที่วางไวแปลงไปสูการปฏิบัติ
เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ฉะนั้น เทศบาลตําบลสะเตงนอกจึงไดจัดทําแผนพัฒนาสามป
ซึ่งเราถือวาจะเปนกลไกในการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติโดยมีหลักการที่วา ภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จึงมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนา
หนึ่งจะมีโครงการไดมากกวาหนึ่งโครงการ ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย
และวิสัยทัศนในที่สุด
นอกจากนี้ แผนพัฒนาสามป ยังเปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป
โดยใชเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไป
อยางรอบคอบ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปของเทศบาล
แผนพัฒนาสามป เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาของทองถิ่น โดยเปนแผนที่แสดงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับ
ปงบประมาณแตละป และมีความตอเนื่องครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยตองมีการทบทวนและจัดทําทุกป ซึ่ง
การจัดทําแผนพัฒนาสามป จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําปอยางใกลชิด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการจัดทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลงาน

/ วัตถุประสงค ...

วัตถุประสงคและความสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. เพื่อเปนการกําหนดทิศทาง เปาหมายการพัฒนาดานตางๆ ใหครอบคลุมและชัดเจนทุกจุด
2. เพื่อแสดงความสัมพันธและเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบล
สะเตงนอกและการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
3. เพื่อเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสาร งบประมาณ
ประจําปและนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ
4. เพื่อใหสามารถนําทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล

ประโยชนของแผนพัฒนาสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหเทศบาล ไดพิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและ
อุปสรรคตอกัน เพื่อใหเทศบาลนํามาใชในการตัดสินใจ กําหนดแนวทางการพัฒนา การดําเนินงานและใช
ทรัพยากรการบริหารของเทศบาลอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนสูงสุดโดยรวม

องคกรจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลสะเตงนอก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 กําหนดใหองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ประกอบดวย
1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เปนองคกรที่มีหนาที่กําหนดแนวทางการพัฒนาของทองถิ่นให
สอดคลองกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ การผังเมือง ตลอดจนใหคําปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เปนองคกรที่มีหนาที่จัดทํารางแผน
พัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนด
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
1. นายกเทศมนตรี
ประธานกรรมการ
2. รองนายกเทศมนตรีทุกคน
กรรมการ
3. สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวน 3 คน
กรรมการ
4. ผูทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีคัดเลือกจํานวน 3 คน
กรรมการ
5. ผูแทนภาคราชการและ / หรือ รัฐวิสาหกิจ ไมนอยกวา 3 คน
กรรมการ
6. ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก ไมนอยกวา 3 คน กรรมการ
7. ปลัดเทศบาล
กรรมการและเลขานุการ
8. หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน
ผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่ มีดังนี้
1. กําหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลสะเตงนอก โดยพิจารณาจาก
1.1 อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอํานาจหนาที่ที่มีผลกระทบตอ
ประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
1.2 ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนนดําเนินการใน
ยุทธศาสตรที่สําคัญ และมีผลกระทบตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความ ยากจน การปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
1.4 กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
1.5 นโยบายของผูบริหารทองถิ่นที่แถลงตอสภาทองถิ่น
1.6 แผนชุมชน
ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นคํานึงถึง สถานะ
ทางการคลังของทองถิ่นและความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการมาประกอบการพิจารณาดวย
2. รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดทํา
รางแผนพัฒนา
3. พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน
4. ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน ตามระเบียบขอ 19(2)
5. พิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
6. แตงตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน
1. ปลัดเทศบาล
2. หัวหนาสวนการบริหารของเทศบาล
3. ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวน 3 คน
4. หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน
5. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่ มีดังนี้
1. จัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนด
2. จัดทํารางแผนดําเนินงาน
3. จัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามระเบียบฯ ขอ 19 (1)

/ ขั้นตอน ...

ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป
หลั ง จากที่ ไ ด มี ก ารกํ า หนดยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาและแนวทางการพั ฒ นาในแผน
ยุทธศาสตรแลว ก็จะตองถึงขั้นตอนในการแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งได
กําหนดขั้นตอนการจัดทําเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปดําเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน
1. หน วยงานที่ รั บผิ ดชอบการจั ดทํ าแผนพั ฒนา พบผู บริ หารท องถิ่ นเพื่ อชี้ แจงวั ตถุ ประสงค
ความสํ าคั ญและความจํ าเป นในการจั ดทํ าแผนพั ฒนาสามป เพื่ อให ผู บริ หารทราบถึ งภารกิ จที่ จะต อง
ดําเนินการตอไป และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป หวงป พ.ศ.2554 ถึง 2556 ผานปลัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติโครงการดังกลาวจะเปนการกําหนดทรัพยากรในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป และกําหนดปฏิบัติการทํางานไวอยางชัดเจน
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ แจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูที่เกี่ยวของทราบ ไดแก คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น หนวยงานภายในขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและประชาชน
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1. ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ ปญหาความตองการของ
ทองถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอและนโยบายของผูบริหารทองถิ่น เพื่อนําเสนอ
ตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
ประชาคมทองถิ่น และสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อรวมการพิจารณา โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปใน
ครั้งแรก ใหเวทีการประชุมรวมดังกลาว คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่ควรนํามาใช
เป นแนวทางการจั ดทํ าแผนพั ฒนาสามป เพื่ อเป นกรอบในการพิ จารณาจั ดทํ าโครงการ/กิ จกรรม ใน
แผนพัฒนาสามปตอไป
แตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป (เมื่อครบรอบหนึ่งป) ใหเวทีการประชุมรวม
พิจารณาทบทวนดูวา จากยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาที่ไดคัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว ยัง
มีความเหมาะสมหรือไม ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการพัฒนาสามปตอไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร การ
พั ฒนา แนวทางการพั ฒนาที่ จ ะนํ า มาใช เป น กรอบการจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาสามป ก็ ได รวมทั้ งกํ าหนด
โครงการ / กิจกรรมที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได
3. เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมวารวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบาง
ที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใชเปนกรอบใน
การพัฒนา
/ ขั้นตอนที่ 3 ...

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลที่
จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั่วไปแลว ยังจะตอง
วิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ ตองการ
ขอมูลของหวงเวลาใดและจะเก็บขอมูลจากแหลงใด เพื่อเปนขอมูลที่จะนําวิเคราะห แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม ไดอยางถูกตอง โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูล ทั้งขอมูลภายในองคกรและ
ขอมูลภายนอก เพื่อสามารถนํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) ได
2. การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1.การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา 3.การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
2.การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 4.การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
1. หลั งจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว ใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ที่สอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาในชวงสามป โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
บางครั้ง องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาตั้งแตขั้นตอน
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นแลว แตอาจนํามาปรับใหชัดเจนและสอดคลองกับสถานการณ
ในชวงสามป
2. ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะตอง
ดําเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุม
จะตองพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ ดวยคือ
(1) พิจารณากิจกรรมที่ตองดําเนินการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่
กําหนดอยางรอบคอบ เพื่อใหไดโครงการ/กิจกรรมที่ควบถวน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่รวมดําเนินการกับหนวยงานอื่นหรือ โครงการ/
กิจกรรม ที่หนวยงานอื่นเปนผูดําเนินการ
(2) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิ จกรรม ควรพิจารณาทั้ งภายใต แนวทาง
เดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา
(3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม ทั้งในดานกระบวนการดําเนินงานและในดานของ
ผลการดําเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปตาง ๆ ไดอยาง ถูกตองเหมาะสม
(4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ / กิจกรรม
Ð จากความจําเปนเรงดวน
Ð ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
Ð ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาทีจ่ ะดําเนินการ
/ ขั้นตอนที่ 5 ...

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาในชวงสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการในดานเปาหมายผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการใน
ปแรกของแผนพัฒนาสามป เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปญหา
ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป โดยมีเคาโครงประกอบดวย 7 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิน่
สวนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
สวนที่ 4 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
สวนที่ 6 การนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติและการติดตามและประเมินผล
2. คณะกรรมการสนั บสนุ นการจัดทํ าแผนพัฒนาท องถิ่ น จัดเวที ประชาคม ซึ่ งประกอบด วย
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเสนอรางแผนพัฒนาสามปและ
รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณตอไป
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาสามป ที่ปรับปรุงแลว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมตั ิและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
คณะกรรมการพั ฒนาท องถิ่ นเสนอร างแผนพัฒนาสามป ที่ผานมาการพิ จารณาให ผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อประกาศใชแผนพัฒนาสามปและนําไปปฏิบัติ รวมทั้งประกาศใหประชาชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน

/ แนวคิดการ ...

แนวคิดการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
ตามหลัก Balanced Scorecard อยางมีสวนรวมทั้งองคกร
แนวคิดและความเปนมา
โลกาภิวัตน หรือการไหลเวียนอยางเสรีของการคา เงินทุน แรงงาน ความรูและขอมูลสารสนเทศ
ประกอบกับความเจริญกาวหนาของวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธกี าร
ทํางานของทุกภาคสวนของสังคมไทยอยางมากมายหลายประการ ภาครัฐเองก็ตองปรับเปลี่ยนขนานใหญ
ทั้งในแงวิธีการคิดใหมุงเนนประชาชนเปนศูนยกลาง ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good
Governance) เพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพและความคุมคา เปดเผย โปรงใส และเนนการ
มีสวนรวมของประชาชน รวมทั้งวิธีการทํางานเพื่อมุงไปสูการเปนองคกรสมัยใหม ที่มีขีดสมรรถนะและสราง
ผลงานสูง (High Performance) ดังนั้น จึงมีการนํากระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตรเขามาใชในวงการ
ราชการของไทยอยางจริงจังในชวงเวลาที่ผานมา 2-3 ป นอกจากนั้น ยังไดนําแนวคิดในเรื่องของการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม หรือ New Public Management มาปรับใช ซึ่งใหความสําคัญตอการรับผิดชอบตอผลงาน
การควบคุมผลสัมฤทธิ์ การเชื่อมโยงใหเขากับการจัดสรรทรัพยากรและการใหรางวัล การปรับโครงสราง
องคกรใหเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติงานสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความจําเปนในการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและวิธีการทํางานของภาครัฐที่กลาวมาขางตน จึงเปน
สภาพแวดลอมภายนอกขององคกรที่เปนแรงผลัก หรือตัวเรงที่สงผลตอการตัดสินใจในการปรับเปลีย่ นวิธกี าร
ทํางานของเทศบาลตําบลสะเตงนอก ดวยแนวคิดดังกลาวสอดคลองกับหลักการทํางานของคณะผูบริหารที่
มุงเนนประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ ภายใตกระบวนการมีสวนรวม โปรงใส และกระจายอํานาจ
ดังนั้น จึงไดนําแนวคิดการบริหารเชิงยุทธศาสตรมาปรับใชเพื่อใหสอดคลองกับบริบทของเทศบาลตําบล
สะเตงนอก ในชื่อที่ทุกคนเขาใจรวมกัน คือ “การจัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPIs) ตามหลัก Balanced
Scorecard อยางมีสวนรวมทั้งองคกร” เพื่อเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติงานใหสํานัก/กองนําไปปฏิบัติให
เกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุมคา และสามารถวัดผลการปฏิบัติงานทั้งในเรื่อง
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไวเรื่องคุณภาพและความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
การจัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPIs) ตามหลัก Balanced Scorecard อยางมีสวนรวมทั้งองคกรจึงเปน
อีกวิธีการหนึ่งของการปรับองคกรเทศบาลตําบลสะเตงนอกใหเปนธรรมาภิบาล ดวยกระบวนการมีสวนรวม
ของบุคลากรทุกฝาย ทุกระดับ ตั้งแตฝายนิติบัญญัติ คือ สมาชิกสภาเทศบาล ฝายบริหาร คือ
นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีและฝายขาราชการประจําคือพนักงานเทศบาล ลูกจาง และ พนักงาน
จาง โดยการเรียนรูรวมกันจากการปฏิบัติ เพื่อใหทุกคนไดรวมประสบการณ แลกเปลี่ยนเรียนรูและยอมรับ
ความคิดเห็นในมุมมองที่แตกตางอยางเปนกัลยาณมิตร มีทัศนคติเชิงสรางสรรคและเปดโลกทัศนกวาง
รวมกัน

/ วิธีการ ...

วิธีการดําเนินการ
การจัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPIs) ตามหลัก Balanced Scorecard อยางมีสวนรวมทั้งองคกรของ
เทศบาลตําบลสะเตงนอก ครอบคลุม 4 ขั้นตอน คือ
1. การใหความรู เปนการสรางความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารเชิงยุทธศาสตรใหกับ
บุคลากรทุกระดับใหมีความรูความเขาใจเทาๆ กัน
2. การวางกลยุทธ เปนการรวมกันกําหนดทิศทางในอนาคต โดยการกําหนดวิสัยทัศน (Vision)
พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค (Goals) ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) และคา
เปาหมาย(Target) ในมิติตางๆ อยางสมดุล(Balanced Scorecard) ใน 4 มุมมองของภาครัฐ คือ
1) ผูรับบริการ (Customer)
2) การเงิน (Finance)
3) กระบวนการบริหารภายใน (Internal Business Process) ซึ่งเนนเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4) การเรียนรูและพัฒนา (Learning and Growth perspective)
การวิเคราะหสถานภาพขององคกรเพื่อตองการหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค/ขอจํากัด และ
การกําหนดกลยุทธการทํางานอยางเปนระบบเพื่อแปลงตัวชี้วัดไปสูการปฏิบัติ โดยเชื่อมโยงตัวชี้วัดไปสูปจจัย
ชี้วัดความสําเร็จ กลยุทธในการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่จะทําใหบรรลุคาเปาหมาย
ของตัวชี้วัดที่กําหนดไว
3. การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ เปนการถายทอดกลยุทธลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผน
ดําเนินงาน และเชื่อมโยงสูแผนพัฒนาเทศบาล 3 ป แผนพัฒนาเทศบาลประจําป และการจัดสรรงบประมาณ
ประจําป
4. การทบทวนและติดตามประเมินผล เปนการกําหนดวิธีการใหสํานัก/กอง จัดทํารายงานเพื่อ
แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและคาเปาหมายในระยะตางๆ และในภาพรวม
ตลอดทั้งป นอกจากนี้ยังจัดใหมีการติดตามประเมินผลโดยกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลสะเตง
นอกและองคกรภายนอกที่เปนกลาง เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน และนําผลจากการติดตาม
ประเมินผลมาพิจารณาทบทวนในกรณีที่การปฏิบัติงานไมบรรลุคาเปาหมายที่กําหนดไววาเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพื่อศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงหรือแกไขตอไป หรือพัฒนาการปฎิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มขึ้นไดอยางไร ”

/ สวนที่ 2 ...

สวนที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

สภาพทั่วไป
เทศบาลตําบลสะเตงนอก มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล 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 อบต.เขาตูม อ.ยะรัง จ. ปตตานี
ทิศใต
ติดตอ เทศบาลตําบลบุดี อบต. บังนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดตอ อบต.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 หมูที่ 5 มีแมน้ําไหลผานตลอดแนวหมูบาน หมูที่ 7 ไดถูกกําหนด
ไหเปนเขตอุตสาหกรรม
สภาพภูมิอากาศ
พื้นที่เทศบาลตําบลสะเตงนอก ตั้งอยูในเขตมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันออก
เฉียงใตทําใหมีสภาพอากาศแบบรอนชื้น มี 2 ฤดู ฤดูรอน ซึ่งในบางพื้นที่จะมีอุณหภูมิสูงมาก และเกิดความ
ขาดแคลนน้ําในดานการเกษตร ฤดูฝน โดยเฉพาะในชวงฝนตกติดตอกันทําใหน้ําระบายไมทัน ทําใหเกิดน้าํ
ทวมขังในหลายหมูบานของตําบลสะเตงนอก

สภาพทางสังคม
ประชากร (ณ เดือน มีนาคม 2553)
ในเขตเทศบาลตําบลสะเตงนอก มีจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 27,240 คน แยกเปนผูชาย
จํานวน 13,180 คน ผูหญิงจํานวน 14,060 คน และมีจํานวน ครัวเรือน 9,824 ครัวเรือน ไดแก
หมูที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
รวม

ชาย (คน)
1,221
984
1,640
1,122
617
924
876
523
1,822
1,060
567
1,201
623
13,180

หญิง (คน)
1,341
963
1,665
1,136
666
984
907
558
2,087
1,180
560
1,408
605
14,060

รวม (คน)
2,562
1,947
3,305
2,258
1,283
1,908
1,783
1,081
3,909
2,240
1,127
2,609
1,228
27,240

จํานวนครัวเรือน
1,159
654
1,064
791
284
506
516
286
1,776
1,079
277
1,180
252
9,824

ศาสนา
ประชากรสวนใหญในเขตเทศบาลตําบลสะเตงนอก สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม รองลงมา
นับถือศาสนาพุทธและอื่นๆ 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

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

/ สภาพทรัพยากร ...

สภาพทรัพยากรธรรมชาติ
เทศบาลตํ าบลสะเตงนอก มี พื้ นที่ ในการรณรงค รั กษาพื้ นที่ บริ เวณหมู ที่ 5
เป นสระน้ํ า
บาโงยบาแด (บอเลี้ยงปลา) มีลําน้ํา , ลําหวย, บึง, หนอง
ในการประกอบกิจกรรมเพื่อสังคมหรือกิจการสาธารณะประโยชนภายในและภายนอกพื้นที่ราษฎร
ในพื้นที่ไดรวมตัวเปนกลุมพลังมวลชนหลายกลุมแลวแตภารกิจ ไดแก กลุมพัฒนาสตรี, กลุมเยาวชน, กลุม
เกษตรกร, กลุมลูกเสือชาวบาน, กลุมอาชีพตางๆ ซึ่งมีการรวมตัวกันจัดกิจกรรมตางๆ อยูเสมอ
แหลงน้ําที่ใชเพื่อการเกษตรมีลําธารสายหลัก 3 สาย คือ
Ð สายที่ 1 จากหมูที่ 2 ผานหมูที่ 8, 1, 4, 9, 10, 12 ลงสูหมูที่ 3 บึงแบเมาะออกแมน้ําปตตานี
Ð สายที่ 2 จากหมูที่ 6 ไปหมูที่ 13 ติดเขตตําบลวังพญา อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
Ð สายที่ 3 ลําธารเปาะยานิ หมูที่ 3

ระบบสาธารณูปโภค
การประปา
ประชากรในเขตเทศบาลตําบลสะเตงนอก มีระบบประปาใชแตยังไมครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล ซึ่ง
อยูในความรับผิดชอบของการประปาเทศบาลนครยะลา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ไฟฟา
เขตเทศบาลตํ าบลสะเตงนอก มีการขยายเขตการบริการจนครอบคลุมทั้งเขตเทศบาลตําบล
สะเตงนอก ทําใหประชาชนมีไฟฟาใชเกือบทุกครัวเรือน
การสื่อสาร
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสะเตงนอก มีการใชโทรศัพทจากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
และบริษัท TT&T นอกจากนี้ยังมีโทรศัพทเคลื่อนที่ การใชบริการจากการสื่อสารทางไปรษณีย
การคมนาคม
มีเสนทางคมนาคมขนสง ระหวางเทศบาลตําบลสะเตงนอกกับอําเภอและชุมชน มีถนนสายหลักที
สําคัญไดแก
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

/ สิ่งแวดลอม...

สิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัย
สาธารณสุข
ในเขตเทศบาลตําบลสะเตงนอก มีสถานบริการสาธารณสุข ซึ่งประกอบดวยสถานีอนามัยประจํา
ตําบล 2 แหง ไดแก สถานีอนามัยสะเตงนอก และสถานีอนามัยบาโงยบาแด และยังมีศูนยสาธารณสุขมูล
ฐานประจําหมูบานทั้ง 13 หมูบาน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เทศบาลตําบลสะเตงนอก มีจุดตรวจ จํานวน 5 แหง แยกเปน
Ð จุดตรวจตํารวจตระเวนชายแดน 3 แหง ตั้งอยูที่ หมูที่ 6 หมูที่ 7 และหมูที่ 13
Ð จุดตรวจทหาร 2 แหง ตั้งอยูที่ หมูที่ 2 และหมูที่ 10
ชรบ. ของหมูบาน ทั้งหมด 360 คน โดยแยกเปน หมูละ 30 คน ยกเวนหมูที่ 12
การปองกันและสาธารณภัย
เทศบาลตํ าบลสะเตงนอก มี หน วยป องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยตั้ งอยู ในบริ เวณเดี ยวกั บ
เทศบาลตําบลสะเตงนอก

การเงินการคลัง
เทศบาลตําบลสะเตงนอกมีรายไดสวนใหญมาจากหมวดรายไดทั่วไป เชน หมวดภาษีอากร หมวด
คาธรรมเนียม หมวดเงินอุดหนุน เปนตน สวนภาษีที่เทศบาลตําบลสะเตงนอก จัดเก็บเอง ไดแก ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย ภาษีบํารุงทองที่ ฯลฯ
สวนรายรับและรายจายของเทศบาลตําบลสะเตงนอก ไดแสดงในตารางดังตอไปนี้
รายรับจริง
รายจายจริง
ป พ.ศ.
2546
16,956,047.65
10,080,722.31
2547
23,881,173.00
14,034,394.80
2548
31,200,184.50
25,796,716.00
2549
51,841,134.08
50,349,526.65
2550
44,077,968.85
43,859,464.96
2551
61,037,337.71
58,757,933.66
2552
78,125,899. 24
75,284,059.84

/ ดานการเมือง ...

ดานการเมืองและการบริหาร
เทศบาลตําบลสะเตงนอก ไดรับการยกฐานะจากสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล ตั้งแต
ป 2538 และยกฐานะจากองคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาลตําบล เมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม 2550 ฝาย
บริหารมีคณะผูบริหาร 5 คน และฝายนิติบัญญัติมีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจํานวน 12 คน บริหารงานใน
รูปแบบของสภาเทศบาลตําบล
การเลือกตั้ง
ไดมีการเลือกตั้งครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2550 และประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 25
ธันวาคม 2550 โดยมีผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 16,523 คน จากประชากรทั้งหมด 26,518 คน
อัตรากําลังของ เทศบาลตําบลสะเตงนอก ณ ป 2553 ดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

สวนราชการ
ปลัด เทศบาล
รองปลัด เทศบาล
สํานักปลัด ฯ
กองคลัง
กองชาง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองการศึกษา
หนวยงานตรวจสอบภายใน
รวม

จํานวนพนักงานสวนตําบล
ตามกรอบ
จํานวน
กรอบตําแหนง
อัตรากําลัง
ตําแหนงวาง
1
1
1
1
22
9
13
12
6
6
11
5
6
4
1
3
2
3
1
1
1
55
24
31

/ แผนภูมิ ...

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ เทศบาลตําบลสะเตงนอก
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 8)
หนวยงานตรวจสอบภายใน
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหรงานเทศบาล 7)

สํานักปลัดเทศบาล
หน.สํานักปลัดเทศบาล
ฝายอํานวยการ
Õ งานธุรการ
Õ งานการเจาหนาที่
Õ งานสังคมสงเคราะห
ฝายบริหารงานทั่วไป
Õ งานวิเคราะหนโยบายและแผน
Õ งานนิติการ
Õ งานบริการและเผยแพรวิชาการ
ฝายปกครอง
Õ งานทะเบียนราษฎรและบัตร
Õ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
Õ งานรักษาความสงบ

กองคลัง
ผอ.กองคลัง
ฝายบริหารงานคลัง
Õ งานพัสดุและทรัพยสิน
Õ งานการเงินและบัญชี

ฝายพัฒนารายได
Õ งานพัฒนารายได
Õ งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

กองชาง
ผอ.กองชาง
ฝายการโยธา
Õ งานสาธารณูปโภค
Õ งานจัดสถานที่และการไฟฟา
สาธารณะ
ฝายแบบแผนและกอสราง
Õ งานวิศวกรรม
Õ งานสถาปตยกรรม
Õ งานผังเมือง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ฝายบริหารงานสาธารณสุข
Õ งานสงเสริมสุขภาพ
Õ งานรักษาความสะอาด

กองการศึกษา
ผอ.กองการศึกษา
ฝายการศึกษาและสวัสดิการสังคม
Õ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สวนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
เทศบาลตําบลสะเตงนอกไดใชแผนพัฒนาเทศบาลตําบลสะเตงนอก ประจําป 2552 - 2554 เปน
แนวทางในการบริหารและพัฒนาเทศบาลตําบลสะเตงนอก โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาออกเปน
8 ยุทธศาสตร 385 โครงการ ซึ่งเปนแผนงานที่ดําเนินการในป 2552 แยกเปนรายละเอียดดังนี้
1. ยุทธศาสตรการรักษาความสงบเรียบรอย มี 3 แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย
1. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการรักษาความสงบเรียบรอยและปองกันการเกิด
เหตุราย/สาธารณภัย
2. สงเสริมงานดานมวลชน การใชระบบการขาวโดยความรวมมือจากประชาชน
3. จัดหาและสนับสนุนอุปกรณ เครื่องใชในการปองกันและบรรเทาเหตุราย/สาธารณภัย
ซึ่งมีทั้งหมด 9 โครงการ ไดดําเนินการแลว จํานวน 5 โครงการ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน มี 3 แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย
1. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทางเดินเทา สะพาน คูระบายน้ํา คูคลอง
2. กอสราง ปรับปรุง พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
3. ปรับปรุง พัฒนาแหลงน้ํา
ซึ่งมีทั้งหมด 14 โครงการ ไดดําเนินการแลว จํานวน 5 โครงการ
ประกอบดวย

3. ยุทธศาสตรดานสังคม ศาสนา วัฒนาธรรม และประเพณี มี 2 แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
2. สงเสริมสถาบันศาสนา
ซึ่งมีทั้งหมด 20 โครงการ ไดดําเนินการแลว จํานวน 10 โครงการ

4. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มี 3 แนวทางการพัฒนา
ประกอบดวย
1. สงเสริมและสนับสนุนการสรางอาชีพ การรวมกลุมและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
2. สงเสริมและสนับสนุนใหมกี ารจัดตั้งตลาดและการกระจายผลผลิตและผลิตภัณฑชุมชน
3. สงเสริมและพัฒนาระบบการเกษตร
ซึ่งมีทั้งหมด 13 โครงการ ไดดําเนินการแลว จํานวน 9 โครงการ
5. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและการกีฬา มี 4 แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย
1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. สงเสริม/พัฒนาแหลงเรียนรูที่หลากหลายเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
3. กอสราง ปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยวและสถานที่ออกกําลังกาย
4. พัฒนาแหลงทองเที่ยวและเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นใหมีศักยภาพ
ซึ่งมีท้งั หมด 16 โครงการ ไดดําเนินการแลว จํานวน 8 โครงการ
/ 6. ยุทธศาสตร ...

6. ยุทธศาสตรดานสาธารสุขและสิ่งแวดลอม มี 6 แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย
1. พั ฒนารู ปแบบและระบบการจั ดบริ การสาธารณสุ ขให ครอบคลุ มและทั่ วถึ งทุ ก
กลุมเปาหมาย
2. สงเสริมมาตรการปองกัน เฝาระวังและควบคุมโรคติดตอ
3. สงเสริมมาตรการปองกัน เฝาระวังและบําบัดผูเสี่ยงตอการติดยาเสพติด
4. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกีฬา/การออกกําลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ
5. สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. การบริหารจัดระบบการจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูลและระบบบําบัดน้ําเสีย
ซึ่งมีทั้งหมด 25 โครงการ ไดดําเนินการแลว จํานวน 13 โครงการ
7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ มี 5 แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบการบริหารและบริการเพื่อประชาชน
2. สนับสนุนระบบการมีสวนรวมและการปกครองแบบประชาธิปไตย
3. พัฒนาระบบงบประมาณ การคลังขององคกร
4. จัดหาและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณเครื่องใชในสํานักงาน
5. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานใหเอื้ออํานวยตอการบริการประชาชน
ซึ่งมีทั้งหมด 16 โครงการ ไดดําเนินการแลว จํานวน 11 โครงการ
8. ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน มี 1 แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย
1. สงเสริมดานสังคมสงเคราะห พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูพิการ ผูติด
เชื้อเอดส และผูดอยโอกาส
ซึ่งมีทั้งหมด 5 โครงการ ไดดําเนินการแลว จํานวน 3 โครงการ

/วิสัยทัศน...

วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลสะเตงนอก

“ตําบลนาอยู เศรษฐกิจยั่งยืน ประชาชนมีสุข”
พันธกิจ
เรงรัดพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ อยางทั่วถึง สงเสริมอาชีพ
กระจายโอกาสใหคนทุกกลุมมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนาบานเมือง บุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
1. เพื่ อแก ไขป ญหาด านการพั ฒนาโครงสร างพื้ นฐานโดยการก อสร าง ปรั บปรุ งและขยาย
โครงขายสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน เชน ถนน รางระบายน้ํา
ทางเทา ไฟฟา และอื่น ๆ
2. เพื่อพัฒนาและสงเสริมดานการศึกษาและเสริมสรางสวัสดิการใหแกประชาชน
3. เพื่อพัฒนาและแกปญหาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และปรับปรุงภูมิทัศน
แหลงทองเที่ยวและสถานที่ออกกําลังกาย
4. เพื่อสงเสริมการอนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ทั้งประจําชาติและทองถิ่น รวมทั้ง
สงเสริมการศึกษาการกีฬา การสนับสนุนและทํานุบํารุงศาสนาทุกศาสนาในพื้นที่
5. เพื่อการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงานใหเพียงพอกับความจําเปนในการ
ปฏิบัติงาน และการบริการประชาชน
6. เพื่อสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
7. เพื่อพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นในระบบประชาธิปไตย

/สวนที่ 4 …

สวนที่ 4
ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการรักษาความสงบเรียบรอย

แนวทางการพัฒนา
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. ส งเสริ มและสนั บสนุ นบุ คลากรในการรั กษาความสงบเรี ยบร อยและป องกั นการเกิ ดเหตุ ร าย /
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

แผนพัฒนาสามป 54-56.doc

กองชาง

กองการศึกษา

- งานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สํานักปลัด

- งานสังคมสงเคราะห
กองการศึกษา

- งานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรการพัฒนา
6. ยุทธศาสตรดานสาธารสุขและสิ่งแวดลอม

7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ

8. ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความ
ยากจน

แผนพัฒนาสามป 54-56.doc

แนวทางการพัฒนา
หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ
1. พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการสาธารณสุขใหครอบคลุมและทั่วถึงทุก กลุมเปาหมาย
- งานสงเสริมสุขภาพ
2. สงเสริมมาตรการปองกัน เฝาระวังและควบคุมโรคติดตอ และโรคไมติดตอ
- งานรักษาความสะอาด
3. สงเสริมมาตรการปองกัน เฝาระวังและบําบัดผูเสี่ยงตอการติดยาเสพติด
4. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกีฬา / การออกกําลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ
สํานักปลัด
5. สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- งานเทศกิจ
6. การบริหารจัดระบบการจัดการขยะ / สิ่งปฏิกูลและระบบบําบัดน้ําเสีย
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบการบริหารและบริการเพื่อประชาชน
2. สนับสนุนระบบการมีสวนรวมและการปกครองแบบประชาธิปไตย
ทุกสวนราชการ
3. พัฒนาระบบงบประมาณ การคลังขององคกร
4. จัดหาและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณเครื่องใชในสํานักงาน
5. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานใหเอื้ออํานวยตอการบริการประชาชน
1. สงเสริมดานสังคมสงเคราะห พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูพิการ ผูติดเชื้อเอดสและ
สํานักปลัด
ผูดอยโอกาส
- งานสังคมสงเคราะห

สวนที่ 6
การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ
การติดตามและประเมินผล ถือเปนขั้นตอนสําคัญในการวางแผนพัฒนา เพราะแผนพัฒนาจะมี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ก็ขึ้นอยูกับการควบคุมติดตามประเมินผล เพื่อใหรูถึงการปฏิบัติตามแผนให
บรรลุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายมากนอยเพียงใด

จุดมุงหมายของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร
จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตรนั้น คือ การประเมินวามีการนําแผน
ยุทธศาสตรไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใดและไดผลเปนอยางไร เพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตรได ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนสมมุติฐานในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรฉบับตอไปได ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวมได จําเปนตอง
ประเมินผลการปฏิบัติในแตละแนวทางการพัฒนากอน เพื่อนําไปสูการวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร ซึ่งจะ
แสดงใหเห็นไดวา การพัฒนาเปนไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนอง
ตอวิสัยทัศนหรือไม ดังนั้น ในขั้นตนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงตองติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามป
ใหไดขอมูล ขอเท็จจริง อันจะนํามาสูบทสรุปที่ ไมบิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น เนื่องดวยการ
ติดตามแบบประเมินผลโครงการ เปนหนาที่ที่สําคัญอยางหนึ่งในการ ดําเนินงานพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น องคกรปกครองทองถิ่น จึงจําเปนตองมีองคกรที่ทําหนาที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา

การติดตามผล
เปนการควบคุมผลการที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินงานตามโครงการวาเปนไปตามเปาหมาย
แผนพัฒนาที่วางไวหรือไม อยางไร ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และตนทุน โดยพิจารณาผลของการ
ดําเนินงาน ระยะเวลาและคาใชจาย การจัดซื้อจัดจาง ตลอดถึงปญหาและอุปสรรคและแนวทางแกไขในการ
ดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว

การประเมินผล
เปนกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน กับแผนที่กําหนดไว รวมถึงการศึกษา
ปญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการแกไขปรับปรุง หรือการขยาย
ขอบเขต หรือการยุติการดําเนินงาน การประเมินผลจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วา แผนที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติ
หรือไม อยางไร มีการศึกษาถึงผลตอบแทนของโครงการคาใชจายในการลงทุน ผลประโยชนที่ประชาชนไดรับ
รวมทั้งยังเปนตัวชี้วัดวา แผนที่ไดดําเนินการไปแลวนั้น ไดผลอยางไร บรรลุผลลัพธตามที่กําหนดไวหรือไม
/ประโยชน ...
แผนพัฒนาสามป 54-56.doc

ประโยชนของการประเมินผล
1. เพื่อใชในการวางแผนใหตอเนื่อง
2. เพื่อจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอ ยางจํากัดใหไดประโยชนสูงสุด
3. เพื่อเสริมการตัดสินใจของผูบ ริหาร
4. เพื่อใหเกิดความรอบคอบในการตัดสินใจ
5. เพื่อนําผลการประเมินทั้งผลสําเร็จ ปญหา อุปสรรค เปนแนวทางในการปรับแผนใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

รูปแบบและประเด็นการประเมิน
1. รูปแบบการประเมิน
(1) การประเมินผล กระบวนการในการดําเนินงานของโครงการวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด
(2) การประเมิ นผล ความสํ าเร็ จของโครงการว ามี ประสิ ทธิ ผลมากน อยเพี ยงใดบรรลุ ตาม
วัตถุประสงคเปาหมายหรือไม
(3) การประเมินผล ถึงประโยชนของโครงการที่ประชาชนไดรับวาเหมาะสมกับ การลงทุนหรือไม
อยางไร มีผลกระทบตอระบบใดบาง
2. ประเด็นของการประเมินผล
(1) ดานผลที่ไมรบั หรือประสิทธิผล
- ประเมินผลความสําเร็จของโครงการวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว
- ประเมินผลปจจัยภายนอกทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
(2) ดานกระบวนการหรือประสิทธิภาพ
- ประเมินกิจกรรมในแตละขั้นตอนวาดีอยางไรมีอุปสรรคหรือไม
- ประเมินถึงทรัพยากรในแตละขั้นตอนของโครงการวาจัดหาเปนไปตามกําหนดเวลาหรือไม
- ประเมินถึงปจจัยภายนอกที่ผลกระทบตอกระบวนการ
- เปรียบเทียบผลงานกับงบประมาณวาเหมาะสมหรือไม
- สํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย
(3) ดานผลกระทบ
- ประเมินผลของโครงการวามีผลกระทบหรือไมอยางไร
- มีปญหาปจจัยภายนอกหรือไม

/ขั้นตอนการ...
แผนพัฒนาสามป 54-56.doc

ขั้นตอนการประเมินผล
1. ประชุมเพื่อชี้แจงทําความเขาใจกับผูรับผิดชอบ ถึงจุดหมายของโครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
2. วิเคราะหถงึ ความสมเหตุสมผลของโครงการ ตลอดถึงความถูกตองเปาหมายวัตถุประสงคของโครงการ
3. ตรวจสอบความกาวหนาของโครงการ
4. การทบทวนการประเมิน เพื่อศึกษาผลกระทบ การปรับปรุงแผน
5. การทํารายงานการประเมินผล เสนอผูบริหาร

องคกรในการติดตามและประเมินผลแผน
สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลสะเตงนอก นั้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6
การติดตามและประเมินผล ขอ 28 ใหผูบริหารสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก
จํานวน 3 คน
(2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก
จํานวน 2 คน
(3) ผูแทนหนวยงานที่เกีย่ วของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน
(4) หัวหนาสวนการบริหารทีค่ ัดเลือกกันเอง
จํานวน 2 คน
(5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก
จํานวน 2 คน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคน ทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ อีกหนึ่งคนทํา
หนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได
มีหนาที่
- กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต อ
นายกเทศมนตรีเพื่อใหนายกเทศมนตรีเสนอตอสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป
นอกจากนี้ คณะกรรมการดังกลาว ยังแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและ ประเมินผล โครงการ
ตามแผนพัฒนาเทศบาลประจําสํานัก/กองตางๆ เพื่อดําเนินการตามที่คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผล
ไดวางแนวทาง และมอบหมายใหดําเนินการ
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การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
1. สรางระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปใหเปนระบบ และตอเนื่อง เพื่อ
ติดตามความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคในการนําแผนงาน/โครงการไปสูการปฏิบตั แิ ละนําผลทีไ่ ดมาปรับปรุง
การดําเนินงานโครงการใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งพิจารณาตัดสินใจในการดําเนินงานโครงการในอนาคต
2. สรางกลไกการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป การติดตามและ ประเมินผล เปน
กระบวนการทําใหทราบถึงผลการดําเนินงานขององคกร วาสามารถบรรลุจุดมุงหมายและเปาหมายที่ได
กําหนดไวหรือไม ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามประเมินผล ถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ที่จะนํามากําหนด
นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานตาง ๆ ขององคกรในอนาคต
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