คํานํา
ตามที่ แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ของเทศบาลตําบลสะเตงนอก ซึ่งจัดทําขึ้นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ไดรับ
การอนุมัติ และประกาศใชแลว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 นั้น
ขณะนี้ เทศบาลตํ าบลสะเตงนอก มี ความจํ าเป นที่ จะต องจัดหาที่ ดิ นเพื่ อก อสร างตลาดสด
เทศบาลในพื้นที่เขตที่ 1 ตําบลสะเตงนอก กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําตําบลสะเตงนอก และถนน
สายตาง ๆ เปนการสงเสริมการศึกษาและดานเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อการดําเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอประชาชนโดยสวนรวม แตเนื่องจากโครงการที่จะดําเนินการดังกลาว ไมปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลฯ
ดังนั้น เพื่อใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบฯ จึงไดจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ของ
เทศบาลตําบล สะเตงนอก เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา (พ.ศ.2554 – 2556) นี้ขึ้น

งานวิเคราะหนโยบายและแผน
เทศบาลตําบลสะเตงนอก

อนุมัติ

(นายเกษมสันต สาแม)
นายกเทศมนตรีตาํ บลสะเตงนอก

สารบัญ
หนา
บทนํา
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
บัญชีรายละเอียดโครงการ
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา เพิ่มเติมฉบับที่ 1
บัญชีการเปลีย่ นแปลงแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) ครั้งที่ 1
สวนที่ 6 การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
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สวนที่ 1
บทนํา

หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม
ตามที่เทศบาลตําบลสะเตงนอก ไดจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) และประกาศใช
แลว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ซึ่งใชเปนแนวทางระบบการวางแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลสะเตงนอก
ที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ
และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
บริหารราชการแผนดินยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ แผนชุมชนและนโยบายของผูบริหารในการ
พัฒนาทองถิ่น
นโยบายของผูบริหารเทศบาลตําบลสะเตงนอก ที่ตองการสงเสริมการศึกษาและดานเศรษฐกิจใน
พื้นที่ จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดหาที่ดินเพื่อกอสรางตลาดสดเทศบาลในพื้นที่เขตที่ 1 ตําบลสะเตงนอก
และกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําตําบลสะเตงนอก และการกอสรางถนนสายสําคัญตาง ๆ เพื่อการ
ดําเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดยสวนรวม แตเนื่องจากโครงการที่จะดําเนินการดังกลาว ไม
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลฯ ดังนั้น เพื่อใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบฯ จึงไดจัดทําแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2554 – 2556) ของเทศบาลตําบลสะเตงนอก เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ขึ้น

วัตถุประสงคและความสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม
1. เพื่อเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสาร งบประมาณ
ประจําปและนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ
2. เพื่อใหสามารถนําทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล
3. เพื่อใหการพัฒนาในพื้นที่สามารถตอบสนองการพัฒนาหรือการแกไขปญหา

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

/ ขอระเบียบ ...

ขอระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
ขอ 4 ในระเบียบนี้ .........
“ การเพิ่มเติม หมายความวา การเพิ่มเติมแผนงานโครงการที่ไมมีอยูในแผนพัฒนาสามปให
ปรากฏไวในแผนพัฒนาสามป ”
“ การเปลี่ยนแปลง หมายความวา การทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญของแผนพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ”
ขอ 22 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบนี้

ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม
หลังจากที่ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) และประกาศใชแลว เมื่อวันที่
30 มิถุนายน 2554 และเมื่อมีความจําเปนเรงดวนเพื่อใหการพัฒนาสามารถดําเนินการใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอประชาชนโดยสวนรวม ก็จะตองถึงขั้นตอนในการแปลงไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป
เพิ่มเติม ซึ่งไดกําหนดขั้นตอนการจัดทําเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปดําเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน
1. ผูบริหารทองถิ่นแจงวัตถุประสงค ความสําคัญและความจําเปนในการเพิ่มเติมโครงการ ที่จะ
บรรจุในแผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ผานประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ ซึ่ง
จะเปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามป และกําหนดปฏิบัติการทํางานไวอยางชัดเจน
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ แจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูที่เกี่ยวของทราบ ไดแก คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น หนวยงานภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชน
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนั บสนุ นการจั ดทํ าแผนพั ฒนาท องถิ่ น จั ดทํ ารายละเอี ยดโครงการ ในด าน
เปาหมายผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ
ขั้นตอนที่ 3 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 4 การอนุมตั ิและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามป ที่ผานมาการพิจารณาให ผูบริหารทองถิ่น
เพื่อประกาศใชแผนพัฒนาสามปและนําไปปฏิบัติ รวมทั้งประกาศใหประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดรับทราบโดยทั่วกัน
/ 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 มีเนื้อที่ประมาณ
36.90 ตารางกิโลเมตร หางจากที่วาการอําเภอเมืองยะลา 3 กิโลเมตร สวนใหญเปนที่ราบลุม ประกอบดวย
13 หมูบาน
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
ลักษณะทางกายภาพ
พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม คือ หมูที่ 3, 4, 6, 7, 9 และหมูที่ 10 สวนหมูที่ 1, 2, 5, 8, และ
หมูที่11 เปนที่ราบสูง และมีบางสวนเปนที่ราบลุม หมูที่ 5 มีแมน้ําไหลผานตลอดแนวหมูบาน หมูที่ 7
ไดถูกกําหนดไหเปนเขตอุตสาหกรรม

/ สภาพทางสังคม ...

สภาพทางสังคม
ประชากร (ณ พฤษภาคม 2553)
ในเขตเทศบาลตําบลสะเตงนอก มีจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 27,307 คน แยกเปน
ผูชาย จํานวน 13,213 คน ผูหญิงจํานวน 14,094 คน และมีจํานวน ครัวเรือน 9, 848 ครัวเรือน ไดแก
หมูที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
รวม

ชาย (คน)
1,227
990
1,641
1,133
615
920
869
522
1,833
1,061
576
1,203
623
13,213

หญิง (คน)
1,349
965
1,668
1,151
667
980
908
555
2,096
1,181
563
1,408
603
14,094

รวม (คน)
2,576
1,955
3,309
2,284
1,282
1,900
1,777
1,077
3,929
2,242
1,139
2,611
1,226
27,307

จํานวนครัวเรือน
1,173
656
1,066
792
284
506
517
286
1,776
1,082
277
1,180
253
9,848

การเงินการคลัง
เทศบาลตํ าบลสะเตงนอกมี รายได ส วนใหญ มาจากหมวดรายได ทั่ วไป เช น หมวดภาษี อากร
หมวดคาธรรมเนียม หมวดเงินอุดหนุน เปนตน สวนภาษีที่เทศบาลตําบลสะเตงนอกจัดเก็บเอง ไดแก
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 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
ฝายบริหารมี คณะผู บริ หาร 5 คน และฝ ายนิติบัญญัติมีสมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลจํ านวน 12 คน
บริหารงานในรูปแบบของสภาเทศบาลตําบล
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
ตําแหนงวาง
อัตรากําลัง
1
1
1
1
20
8
12
12
6
6
11
5
6
4
1
3
2
5
3
1
1
55
25
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 รางระบายน้ํา
ถนน ทางเทา ไฟฟา และอื่น ๆ
2. เพื่อพัฒนาและสงเสริมดานการศึกษาและเสริมสรางสวัสดิการใหแกประชาชน
3. เพื่อพัฒนาและแกปญหาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และปรับปรุงภูมิทัศน
แหลงทองเที่ยวและสถานที่ออกกําลังกาย
4. เพื่ อส งเสริ มการอนุ รั กษ ฟ นฟู ศิ ลปวั ฒนธรรม จารี ตประเพณี ทั้ งประจํ าชาติ และท องถิ่ น
รวมทั้งสงเสริมการศึกษาการกีฬา การสนับสนุนและทํานุบํารุงศาสนาทุกศาสนาในพื้นที่
5. เพื่อการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงานใหเพียงพอกับความจําเปนในการ
ปฏิบัติงาน และการบริการประชาชน
6. เพื่อสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
7. เพื่อพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นในระบบประชาธิปไตย

สวนที่ 4
ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
1. ยุทธศาสตรการรักษาความสงบเรียบรอย 1. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการรักษาความสงบเรียบรอยและปองกันการเกิดเหตุราย /
สํานักปลัด
สาธารณภัย
- งานปองกันและ
2. สงเสริมงานดานมวลชน การใชระบบการขาวโดยความรวมมือจากประชาชน
บรรเทาสาธารณภัย
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 1. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
และประเพณี
2. สงเสริมสถาบันศาสนา
4. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและการกีฬา

แผนพัฒนาสามป 54-56 เพิ่มเติม.doc

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

กองชาง
กองการศึกษา
- งานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
กองการศึกษา
- งานสังคมสงเคราะห
กองการศึกษา
- งานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรการพัฒนา
6. ยุทธศาสตรดานสาธารสุขและ
สิ่งแวดลอม

7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ

8. ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความ
ยากจน

แผนพัฒนาสามป 54-56 เพิ่มเติม.doc

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการสาธารณสุขใหครอบคลุมและทั่วถึงทุก กลุมเปาหมาย
2. สงเสริมมาตรการปองกัน เฝาระวังและควบคุมโรคติดตอ / โรคไมติดตอ
3. สงเสริมมาตรการปองกัน เฝาระวังและบําบัดผูเสี่ยงตอการติดยาเสพติด
4. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกีฬา / การออกกําลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ
5. สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. การบริหารจัดระบบการจัดการขยะ / สิ่งปฏิกูลและระบบบําบัดน้ําเสีย
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบการบริหารและบริการเพื่อประชาชน
2. สนับสนุนระบบการมีสวนรวมและการปกครองแบบประชาธิปไตย
3. พัฒนาระบบงบประมาณ การคลังขององคกร
4. จัดหาและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณเครื่องใชในสํานักงาน
5. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานใหเอื้ออํานวยตอการบริการประชาชน
1. สงเสริมดานสังคมสงเคราะห พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูพิการ ผูติดเชื้อ
เอดสและผูดอยโอกาส

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ
- งานสงเสริมสุขภาพ
- งานรักษาความสะอาด
สํานักปลัด
- งานเทศกิจ

ทุกสวนราชการ

กองการศึกษา
- งานสังคมสงเคราะห

สวนที่ 6
การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ
การติดตามและประเมินผล ถือเปนขั้นตอนสําคัญในการวางแผนพัฒนาเพราะแผนพัฒนาจะมี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ก็ขึ้นอยูกับการควบคุมติดตามประเมินผล เพื่อใหรูถึงการปฏิบัติตามแผนให
บรรลุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายมากนอยเพียงใด

จุดมุงหมายของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร
จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตรนั้น คือ การประเมินวามีการนําแผน
ยุทธศาสตรไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใดและไดผลเปนอยางไร เพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตรได ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพื่ อใชเปนสมมุติฐานในการจัดทําแผน
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

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

ขั้นตอนการประเมินผล
1.
2.
3.
4.
5.

ประชุมเพื่อชี้แจงทําความเขาใจกับผูรับผิดชอบ ถึงจุดหมายของโครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
วิเคราะหถึงความสมเหตุสมผลของโครงการ ตลอดถึงความถูกตองเปาหมายวัตถุประสงคของโครงการ
ตรวจสอบความกาวหนาของโครงการ
การทบทวนการประเมิน เพื่อศึกษาผลกระทบ การปรับปรุงแผน
การทํารายงานการประเมินผล เสนอผูบริหาร
/ องคกรใน ...
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องคกรในการติดตามและประเมินผลแผน
สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลสะเตงนอก นั้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การ
ติดตามและประเมินผล ขอ 28 ใหผูบริหารสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น 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

การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
1. สรางระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปใหเปนระบบ และตอเนื่อง เพื่อ
ติดตามความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคในการนําแผนงาน / โครงการไปสูการปฏิบัติ และนําผลที่ไดมา
ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งพิจารณาตัดสินใจในการดําเนินงานโครงการใน
อนาคต
2. สรางกลไกการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป การติดตามและ ประเมินผล เปน
กระบวนการทําใหทราบถึงผลการดําเนินงานขององคกร วาสามารถบรรลุจุดมุงหมายและเปาหมายที่ได
กําหนดไวหรือไม ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามประเมินผล ถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ที่จะนํามา
กําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาดานตาง ๆ ขององคกรในอนาคต โดยสามารถจําแนกการติดตาม
และประเมินผลได
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