บทที่ 1

[บทนา]

หลักการและเหตุผลในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม
ตามที่เทศบาลตาบลสะเตงนอก ได้จัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) และประกาศใช้
แล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ซึ่งใช้เป็นแนวทางระบบการวางแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลสะเตงนอก
ที่กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อาเภอ แผนชุมชนและนโยบายของผู้บริหาร
ในการพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารเทศบาลตาบลสะเตงนอก ที่ต้องการส่งเสริมการศึกษาและด้านรักษาความ
สะอาดในพื้นที่ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแผนงาน / โครงการสาคัญต่าง ๆ เพื่อการดาเนินการให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม แต่เนื่องจากโครงการที่จะดาเนิ นการดังกล่าว ไม่ปรากฎใน
แผนพั ฒนาเทศบาลฯ ดั งนั้ น เพื่ อให้ ถู กต้ องและเป็ นไปตามระเบี ยบฯ จึ งได้ จั ดท าแผนพั ฒนาสามปี
(พ.ศ.2555 – 2557) ของเทศบาลตาบลสะเตงนอก เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ขึน้

วัตถุประสงค์และความสาคัญในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่อเป็นการกาหนดทิศทาง เป้าหมายการพัฒนาด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมและชัดเจนทุกจุด
2. เพื่อแสดงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลตาบล
สะเตงนอกและการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
3. เพื่อเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร งบประมาณ
ประจาปีและนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
4. เพื่อให้สามารถนาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล

ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาล ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน
และอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้เทศบาลนามาใช้ในการตัดสินใจ กาหนดแนวทางการพัฒนา การดาเนินงาน
และใช้ทรัพยากรการบริหารของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวม
/ ข้อระเบียบ ...

(2555-2557)

ทต.สะเตงนอก

ข้อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2548
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ .........
“ การเพิ่มเติม หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงานโครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาสามปีให้
ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาสามปี ”
“ การเปลี่ยนแปลง หมายความว่า การทาให้วัตถุประสงค์และสาระสาคัญของแผนพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ”
ข้อ 22 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ดาเนินการตามระเบียบนี้

ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
หลังจากที่ได้มีการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) และประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2555 และเมื่อมีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อให้การพัฒนาสามารถดาเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนโดยส่วนรวม ก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
เพิ่มเติม ซึ่งได้กาหนดขั้นตอนการจัดทาเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาไปดาเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผน
1. ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งวัตถุประสงค์ ความสาคัญและความจาเป็นในการเพิ่มเติมโครงการ ที่จะ
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม ผ่านประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลฯ
ซึ่งจะเป็นการกาหนดทรัพยากรในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี และกาหนดปฏิบัติการทางานไว้อย่างชัดเจน
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนั บสนุ นการจั ดท าแผนพั ฒนาท้ องถิ่ น จั ดท ารายละเอี ยดโครงการ ในด้ าน
เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผูร้ ับผิดชอบ และตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
ขั้นตอนที่ 3 การจัดทาราางแผนพัฒนาสามปี
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 4 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
คณะกรรมการพั ฒนาท้ องถิ่ นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี ที่ผ่ านมาการพิจารณาให้ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและนาไปปฏิบัติ รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
/ ส่วนที่ 2 …
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บทที่ 2

[สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลสะเตงนอก ]

ประวัติเมืองยะลาและเทศบาลตาบลสะเตงนอก
ประวัติเทศบาลตาบลสะเตงนอก
ตาบลสะเตงนอกเป็น 1 ใน 13 ตาบลของอาเภอเมืองยะลา โดยมีพื้นที่ตั้งอยู่รอบตัวเมืองยะลา
มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีภูเขาบ้าง เดิมพื้นที่ของตัวเมืองยะลา มีชื่อเรียกว่า "สะเตง" และพื้นที่
กว้างใหญ่มาก ยากแก่การปกครอง ทางราชการจึงแบ่งพื้นที่ของตาบลสะเตงเป็นสองส่วน ส่วนที่อยู่วงข้าง
ในมีชื่อเรียกว่า “สะเตง” ส่วนพืน้ ที่ที่ได้แบ่งออกจากสะเตงที่อยู่วงนอก เรียกว่า “สะเตงนอก” เดิมสะเตงนอก
มีเพียง 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 3, 3, 4, 5 ซึ่งต่อมาได้แยก หมู่ที่ 6 จากหมู่ที่ 4 และแยกครั้งถัดมา คือ
หมู่ที่ 7 ซึ่งแยกจากหมู่ที่ 3 และได้แยกพร้อมกันอีก 3 หมู่ คือ หมู่ที่ 8 แยกจากหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10
แยกจาก หมู่ที่ 4 และครั้งสุดท้ายจนถึงปัจจุบันแยกพร้อมกัน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 11 แยกจากหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 12
แยกจากหมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 13 ได้แยกจากหมู่ที่ 7 ปัจจุบันจึงมีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
เทศบาลตาบลสะเตงนอก มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
จัดตั้งขึน้ ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2546 มาตรา 7 ซึ่ง
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2550 จัดเป็นเทศบาลตาบลขนาดกลาง
เทศบาลตาบลสะเตงนอก ตั้งอยู่ที่ ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีเนื้อที่
ประมาณ 34.78 ตารางกิโลเมตร ห่างจากที่วา่ การอาเภอเมืองยะลา 3 กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม
ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่
/ หมู่ที่ 1 …

(2555-2557)

ทต.สะเตงนอก

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

1 บ้านเบอร์เส้ง
2 บ้านมลายูบางกอก
3 บ้านเปาะยานิ
4 บ้านนัดโต๊ะโมง
5 บ้านบาโงยบาแด
6 บ้านพงบูโล๊ะ
7 บ้านนิบงบารู

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

8 บ้านกาปงบูเก๊ะ
9 บ้านกือแลมะห์
10 บ้านตือเบาะ
11 บ้านกาปงตือเงาะ
12 บ้านลาโจ๊ะ
13 บ้านปรามะ

อาณาเขตติดตาอ
อาณาเขตโดยรอบพืน้ ที่ เทศบาลตาบลสะเตงนอก มีรายละเอียดดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อ อบต.เขาตูม อ.ยะรัง จ. ปัตตานี
ทิศใต้
ติดต่อ เทศบาลตาบลบุดี อบต. บังนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดต่อ อบต. วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
ทิศตะวันตก ติดต่อ เทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา
ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศโดยทั่วไป มีลักษณะเป็นภูเขา เนินเขาสลับ กับที่ราบลุ่ม อยู่สูงกว่าระดับน้าทะเลปาน
กลางถึงสูงมาก โดยเฉลี่ยระหว่าง 100-200 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม คือ หมู่ที่ 3, 4, 6, 7, 9
และหมู่ที่ 10 ส่วนหมู่ที่ 1, 2, 5, 8, และหมู่ที่ 11 เป็นที่ราบสูง และมีบางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม หมู่ที่ 5 มีแม่น้า
ไหลผ่านตลอดแนวหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ได้ถูกกาหนดไห้เป็นเขตอุตสาหกรรม
ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวั ดยะลาตั้งอยู่ในเขตมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้มี
สภาพอากาศแบบร้อนชืน้ มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ซึ่งในบางพื้นที่จะมี
อุณหภูมสิ ูงมาก ก่อให้เกิดความขาดแคลนน้าในด้านการเกษตร และฤดูฝนเริ่มตั้งแต่พฤษภาคม – กุมภาพันธ์
อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ยประมาณ 28.20 องศาเซลเซียส และสูงสุด เฉลี่ย 34.50 องศาเซลเซียส ปริมาณ
น้าฝนเฉลี่ย 1,712.1 มิลลิเมตร ต่อปี มีฝนตกเฉลี่ย 148 วันต่อปี เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน มีฝนตกชุก
ที่สุด โดยเฉพาะในช่วงฝนตกติดต่อกันทาให้น้าระบายไม่ทัน ทาให้เกิดน้าท่วมขังในหลายหมู่บ้านของ
ตาบลสะเตงนอก
การศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตาบลสะเตงนอก ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม รองลงมา
นับถือศาสนาพุทธและอื่นๆ มีมัสยิด จานวน 21 แห่ง วัด จานวน 3 แห่ง สานักสงฆ์ จานวน 2 แห่ง
ศาลเจ้า 2 แห่ง
/ สภาพทางสังคม…
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(2555-2557)

ทต.สะเตงนอก

สภาพทางสังคม
ประชากร (ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2554)
ในเขตเทศบาลตาบลสะเตงนอก มีจานวนประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 27,758 คน แยกเป็น
ผูช้ าย จานวน 13,443 คน ผูห้ ญิงจานวน 14,315 คน และมีจานวน ครัวเรือน 10,092 ครัวเรือน ได้แก่
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
รวม

ชำย (คน)
1,258
1,012
1,712
1,135
619
937
886
557
1,865
1,047
595
1,209
611
13,443

หญิง (คน)
1,395
1,005
1,748
1,153
683
988
897
562
2,125
1,172
578
1,414
595
14,315

รวม (คน)
2,653
2,017
3,460
2,288
1,302
1,925
1,783
1,119
3,990
2,219
1,173
2,623
1,206
27,758

จำนวนครัวเรือน
1,201
672
1,118
809
286
513
528
290
1,814
1,124
278
1,204
255
10,092

การศึกษา
พื้ น ที่ ต าบลสะเตงนอกมี ก ารจั ด การศึ ก ษาหลายระดั บ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ
สถานศึกษาในเขตตาบลสะเตงนอก มีอยู่ 40 แห่ง ได้แก่
สถานศึกษา
จานวน (แหาง)
1.ศูนย์การเรียนชุมชน ม. 8
1
2.อนุบาล
4
3.ร.ร.ประถมศึกษา
4
4.ร.ร.อาชีวศึกษา
2
5.ที่อา่ นหนังสือประจาหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน
3
6.ร.ร. เอกชนสอนศาสนาอิสลาม
7
7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3
8.ศูนย์อบรมจริยธรรมและศาสนาอิสลาม ( ร.ร.ตาดีกา )
16
รวม
40
/ รายรับและ ....
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(2555-2557)

ทต.สะเตงนอก

รายรับและรายจาายของเทศบาลตาบลสะเตงนอก ได้แสดงในตารางดังตาอไปนี้
ปี พ.ศ.
รายรับจริง
รายจาายจริง
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
2553
111,914,643.28
101,620,582.25
อัตรากาลังของ เทศบาลตาบลสะเตงนอก ณ วันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 ดังนี้
จานวนพนักงานสาวนตาบล
ลาดับ
สาวนราชการ
ตามกรอบ
จานวน
กรอบตาแหนาง
ที่
อัตรากาลัง
ตาแหนางวาาง
1
ปลัด เทศบาล
1
1
2
รองปลัด เทศบาล
1
1
3
สานักปลัด ฯ
22
9
13
4
กองคลัง
12
7
5
5
กองช่าง
11
4
7
6
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4
2
2
7
กองการศึกษา
3
1
2
8
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
1
1
รวม
55
25
30

ด้านการเมืองและการบริหาร
เทศบาลตาบลสะเตงนอก ได้รับการยกฐานะจากสภาตาบลเป็นองค์การบริหารส่วนตาบล
ตั้งแต่ปี 2538 และยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาลตาบล เมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม 2550
ฝ่ายบริ หารมีคณะผู้ บ ริ หาร 5 คน และฝ่ ายนิ ติบั ญญั ติ มี สมาชิ กสภาเทศบาลต าบลจานวน 12 คน
บริหารงานในรูปแบบของสภาเทศบาลตาบล
การเลือกตั้ง
ได้มกี ารเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2550 และประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2550 โดยมีผู้มสี ิทธิเลือกตั้ง จานวน 16,523 คน จากประชากรทั้งหมด 26,518 คน
/ บทที่ 3...
-6-

บทที่ 3

[การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตาบล]
เทศบาลตาบลสะเตงนอกได้ใช้แผนพัฒนาเทศบาลตาบลสะเตงนอก ประจาปี 2553 - 2556
เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาเทศบาลตาบลสะเตงนอก โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนาออกเป็น
8 ยุทธศาสตร์ 361 โครงการ ซึ่งเป็นแผนงานที่ดาเนินการในปี 2553 แยกเป็นรายละเอียดดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อย มี 3 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย
1. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันการเกิด
เหตุรา้ ย/สาธารณภัย
2. ส่งเสริมงานด้านมวลชน การใช้ระบบการข่าวโดยความร่วมมือจากประชาชน
3. จัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาเหตุรา้ ย/สาธารณภัย
ซึ่งมีทั้งหมด 21 โครงการ ได้ดาเนินการแล้ว จานวน 4 โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มี 3 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน ทางเดินเท้า สะพาน คูระบายน้า คูคลอง
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
3. ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้า
ซึ่งมีทั้งหมด 42 โครงการ ได้ดาเนินการแล้ว จานวน 9 โครงการ
3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม ศาสนา วัฒนาธรรม และประเพณี มี 2 แนวทางการพัฒนา
ประกอบด้วย
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. ส่งเสริมสถาบันศาสนา
ซึ่งมีทั้งหมด 65 โครงการ ได้ดาเนินการแล้ว จานวน 13 โครงการ
4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ มี 3 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ การรวมกลุ่มและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งตลาดและการกระจายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเกษตร
ซึ่งมีทั้งหมด 39 โครงการ ได้ดาเนินการแล้ว จานวน 8 โครงการ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและการกีฬา มี 4 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. ส่งเสริม/พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อการศึกษาตลอดชีวติ
3. ก่อสร้าง ปรับปรุงภูมทิ ัศน์ แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ออกกาลังกาย
4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีศักยภาพ
ซึ่งมีทั้งหมด 60 โครงการ ได้ดาเนินการแล้ว จานวน 7 โครงการ
/ 6. ยุทธศาสตร์ ...

(2555-2557)

ทต.สะเตงนอก

6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม มี 6 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย
1. พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย
2. ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ
3. ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและบาบัดผูเ้ สี่ยงต่อการติดยาเสพติด
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกีฬา/การออกกาลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ
5. สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. การบริหารจัดระบบการจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูลและระบบบาบัดน้าเสีย
ซึ่งมีทั้งหมด 72 โครงการ ได้ดาเนินการแล้ว จานวน 14 โครงการ
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ มี 5 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบการบริหารและบริการเพื่อประชาชน
2. สนับสนุนระบบการมีสว่ นร่วมและการปกครองแบบประชาธิปไตย
3. พัฒนาระบบงบประมาณ การคลังขององค์กร
4. จัดหาและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องใช้ในสานักงาน
5. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้เอือ้ อานวยต่อการบริการประชาชน
ซึ่งมีทั้งหมด 35 โครงการ ได้ดาเนินการแล้ว จานวน 9 โครงการ
8. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน มี 1 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย
1. ส่ งเสริ มด้ านสั งคมสงเคราะห์ พั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ต เด็ ก สตรี คนชรา ผู้ พิ การ
ผูต้ ิดเชือ้ เอดส์ และผูด้ ้อยโอกาส
ซึ่งมีทั้งหมด 27 โครงการ ได้ดาเนินการแล้ว จานวน 3 โครงการ

/วิสัยทัศน์...
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(2555-2557)

ทต.สะเตงนอก

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
“ตาบลน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ประชาชนมีสุข”

พันธกิจ
เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างทั่วถึง ส่งเสริมอาชีพ
กระจายโอกาสให้คนทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาบ้านเมือง บุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

จุดมุางหมายเพื่อการพัฒนา
1. เพื่ อแก้ ไ ขปั ญหาด้ านการพั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานโดยการก่ อสร้ าง ปรั บปรุ งและขยาย
โครงข่ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เช่น ถนน รางระบายน้า
ทางเท้า ไฟฟ้า และอื่น ๆ
2. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษาและเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่ประชาชน
3. เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ออกกาลังกาย
4. เพื่อส่งเสริมการอนุรั กษ์ฟื้ นฟูศิ ลปวั ฒนธรรม จารีตประเพณี ทั้งประจ าชาติและท้องถิ่ น
รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาการกีฬา การสนับสนุนและทานุบารุงศาสนาทุกศาสนาในพืน้ ที่
5. เพื่อการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ ปฏิบัติงานให้เพียงพอกับความจาเป็นในการ
ปฏิบัติงาน และการบริการประชาชน
6. เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
7. เพื่อพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
8. เพื่อให้ประชาชนมีสว่ นร่วมทางการเมืองท้องถิ่นในระบบประชาธิปไตย

/ส่วนที่ 4 …
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนพัฒนาสามปี 55-57 เพิ่มเติม ฉ.1

หนาวยงานที่รับผิดชอบ
กองชาาง

สานักปลัด

- งานสังคมสงเคราะห์

กองสาธารณสุขฯ

- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานรักษาความ
สะอาด
กองการศึกษา

- งานการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

บทที่ 4
[ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น]

แนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน ทางเดินเท้า สะพาน คูระบายน้า คูคลอง
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
3. ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้า
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ และการแก้ไข 1. ส่งเสริมและสนับสนุ นการสร้างอาชีพ การรวมกลุ่ม การผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชน
ปัญหาความยากจน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งตลาดและการกระจายผลผลิตและผลิตภัณฑ์
ชุมชน
3. ส่งเสริม พัฒนาระบบการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พกิ าร
ผู้ติดเชือ้ เอดส์และผู้ด้อยโอกาส อย่างยั่งยืน
5. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้มีรายได้น้อย
3. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1. พั ฒนารู ป แบบและระบบการจั ด บริ การสาธารณสุ ข ให้ ครอบคลุ ม และทั่ ว ถึ ง ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย
2. ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ / โรคไม่ติดต่อ
3. ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและบาบัดผู้เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด
4. การบริหารจัดระบบการจัดการขยะ / สิ่งปฏิกูลและระบบบาบัดน้าเสีย
5. สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและการกีฬา
2. ส่งเสริม / พัฒนาแหล่งเรียนรูท้ ี่หลากหลายเพื่อการศึกษาตลอดชีวติ
3. ก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ออกกาลังกาย
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกีฬา / การออกกาลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณี
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
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แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันการเกิดเหตุรา้ ย / สาธารณภัย
2. ส่งเสริมงานด้านมวลชน พร้อมทั้งสร้างขวัญและกาลังใจ และการใช้ระบบการข่าวโดยความร่วมมือจาก
ประชาชน
3. จัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่บุคลากรในการป้องกันและบรรเทา
เหตุรา้ ย/ สาธารณภัย
1. ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีศักยภาพ
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบการบริหารและบริการเพื่อประชาชน
2. 2 สนับสนุนระบบการมีส่วนร่วมและการปกครองแบบประชาธิปไตย
3. พัฒนาระบบงบประมาณ การคลังขององค์กร
4. จัดหาและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องใช้ในสานักงาน
5. พัฒนาและปรับปรุงสถานทีป่ ฏิบัติงานให้เอื้ออานวยต่อการบริการประชาชน

หนาวยงานที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
กองการศึกษา

- งานการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ทุกสาวนราชการ

บทที่ 6

[การนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสูาการปฏิบัติการติดตาม]

วัตถุประสงค์การนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสูาการปฏิบัติ
เพื่อให้ทราบแนวทาง และกลไกในการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ และ
เป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะเป็นกรอบ
ชี้นาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาว แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาไว้อย่างครอบคลุม ในหนึ่งแนวทางการพัฒนาจะมีกิจกรรม/
โครงการที่จะนาไปปฏิบัติหลายๆ กิจกรรม องค์กรปกครองท้องถิ่นจะพิจารณานาแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่นตามที่ได้กาหนดในแผนยุทธศาสตร์ ไปปฏิบัติตามสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ ยนแปลงไป แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจะเป็นแผนแม่บททางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของเทศบาลตาบลสะเตงนอก
ที่นาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี และนาไปสู่การปฏิบัติจัดทางบประมาณประจาปีของ
เทศบาลตาบลสะเตงนอก เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของท้องถิ่นต่อไป
 เพื่อให้ทราบผลการดาเนินงานตามที่ได้กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ว่าสามารถ
พัฒนาท้องถิ่นได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้มากน้อยเพียงใด


การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซึ่งระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วย การจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กาหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร ซึ่งควรแสดงไว้ในเอกสารแผนพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
2. กาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลตาม
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพั ฒนา โดยการกาหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อ
ตรวจสอบว่าได้ดาเนินการนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ตามเป้าหมายภายใต้ระยะเวลาที่
กาหนดไว้หรือไม่ และบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้หรือไม่
3. การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยคานึงถึงความเหมาะสม ทั้งนี้
ควรกาหนดห้วงในการติดตามระหว่างการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเมินผล การจัดทา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ ในแต่ละปีควรจะมีการติดตามการนายุทธศาสตร์การ
/ พัฒนาไปสู่…
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พัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
การกาหนดห้วงเวลาและรูปแบบการติดตามและประเมินผล
ห้วงเวลาการติดตามและประเมินผล
การกาหนดห้วงเวลาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลสะเตงนอก อาจพิจารณากาหนดห้วงเวลาการติดตามและประเมินผล
ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนีต้ ้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี โดยอาจกาหนดแนวทางดังนี้
1. ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนา โดยอ้ า งอิ ง จาก
แผนพัฒนาสามปี และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีของเทศบาลตาบลสะเตงนอก
2. ติดตามผลการดาเนินงานตามกิจกรรม / โครงการที่ได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี และ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยมีการสรุปผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปีละไม่น้อยกว่า
1 ครัง้
3. รายงานผลการติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเทศบาลตาบลสะเตงนอก เพื่อให้นาเสนอต่อ
สภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลสะเตงนอกและประกาศผลการติดตาม
ประเมินผลให้ประชาชนได้ทราบ ปีละ 1 ครั้ง
รูปแบบการติดตามและประเมินผล
การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา เป็นหน้าที่สาคัญอย่างหนึ่งในการดาเนินงานพัฒนา
เทศบาลตาบลสะเตงนอก ซึ่งมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
เพื่อทาหน้าที่ตดิ ตามและประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลตาบลสะเตงนอก โดยมีโครงสร้างดังนี้
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวนสามคน
2. ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวนสองคน
3. ผูแ้ ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวนสองคน
5. ผูท้ รงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการ 1 คน ทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ อีก
1 คน ทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้ โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
/ 3. รายงานผล…
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3. รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ งได้ จากการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒนาต่ อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนีใ้ ห้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสะเตงนอก อาจพิจารณา
กาหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผล ได้ตามความเหมาะสม โดยศึกษาจากคู่มือการติดตามและ
ประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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คานา
ตามที่ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ของเทศบาลตาบลสะเตงนอก ซึ่งจัดทาขึ้นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้รับ
การอนุมัติ และประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 นั้น
ขณะนี้ เทศบาลตาบลสะเตงนอก มีความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแผนงาน / โครงการ ซึ่งเป็น
แผนงาน / โครงการ ที่ต้องดาเนินการต่อเนื่อง เพื่อการดาเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดย
ส่วนรวม แต่เนื่องจากโครงการที่จะดาเนินการดังกล่าว ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลฯ ดังนั้น เพื่อให้
ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ จึงได้จัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ของเทศบาลตาบลสะเตงนอก
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) นีข้ ึน้

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตาบลสะเตงนอก

อนุมัติ

(นายเกษมสันต์ สาแม)
นายกเทศมนตรีตาบลสะเตงนอก

แผนพัฒนาสามปี 55-57 เพิ่มเติม ฉ.1

สารบัญ
หน้า
สาวนที่ 1 บทนา
สาวนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สาวนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
สาวนที่ 4 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
สาวนที่ 5 บัญชีรายละเอียดโครงการ
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา เพิ่มเติมฉบับที่ 1
บัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ครั้งที่ 1
สาวนที่ 6 การติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

แผนพัฒนาสามปี 55-57 เพิ่มเติม ฉ.1
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