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ส่วนที่ 1
บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้ให้คา
นิยามของ “แผนพัฒนาสามปี” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียด แผนโครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับ
งบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยแนวทางจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตาบล แนวทางการพัฒนาอาเภอ และ
แนวทางการพัฒนาจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนตรงกับสภาพ
ปัญหาในตาบลและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ได้รับความร่วมมือจากประชาคมหมู่บ้านคณะกรรมการ
หมู่ บ้ า น ตลอดจนเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องของอาเภอถ้าพรรณรา
การจัดแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเสเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ได้จัดทาไว้เป็นการดาเนินการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชน ตรงตามเป้าหมายของการพัฒนาให้มากที่สุด

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ ง ๆ ที่มีแนวทางการพัฒ นาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้การพัฒนาหนึ่งจะมี
โครงการ กิจ กรรมได้ มากกว่ าหนึ่ งโครงการ กิจ กรรมที่จ ะต้ องน ามาดาเนิ นการ เพื่ อให้ บรรลุ วั ตถุ ประสงค์
เป้าหมายจุดมุ่งหมายอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด
นอกจากนั้น แผนพัฒ นาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
โดยนา โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีไปทางบประมาณเป็นไป
ด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

95
ดังนั้นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะแผนพัฒนาประจาปีแรกของห้วงเวลาสามปี
นั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดาเนินการโดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปโครงการ/กิจกรรม
รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
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2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควรเพื่อให้สามารถกาหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนาไปใช้จัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2558 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สาหรับแผนพัฒนา
สามปีนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
-เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดแนวทางการพัฒนาตาบลได้อย่างมีทิศทาง และมีเป้าหมายที่
ชัดเจน โดยสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน
-เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตาบล
-เพือ่ ให้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนได้อย่างถูกต้อง
-เพื่อใช้เป็นกลในการประสานงานในการวางแผนระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ
-เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกระจายความรับผิดชอบในการพัฒนาระหว่างตาบลกับส่วนราชการและ
หน่วยงานอื่น ๆ

1.3 ขั้นตอนที่ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
-ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับคณะผู้บริหารท้องถิ่ นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น
พร้อมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน บูรณราการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและ
รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน หากมี การประชุมประชาคมที่จัดขึ้นโดยการส่งเสริม การสนับสนุน
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่บูรณาการทุกภาคส่วนสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อแจ้ง
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนหากมีการประชุมประชาคมที่จัดขึ้นโดย
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การส่งเสริมสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
หมู่บ้านในกรณีหมู่บ้านหรือดาเนินการจัดทาแหนชุมชนในชุมชนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในหมู่บ้ าน ชุมชน ตาบลแล้ ว องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นอาจไม่จาเป็นต้องดาเนินการจัดประชุ ม
ประชาคมให้เกิดความซ้าซ้อนก็ได้และให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นนาแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน ที่ได้จา
การจัดประชุมประชาคมมาประกอบในการพิจารณาดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้

3
ให้สานัก/กอง/ส่วนที่มีหน้าที่ในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่น ในการจั ดทา ทบทวนและปรั บ ปรุ งแผนชุมชน แผนพัฒ นาหมู่บ้าน โดยดาเนินการให้ ครบทุกชุมชน
หมู่บ้าน และนาแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้านมาเป็นส่วนประกอบในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
-ขั้นตอนที่ 2 สานัก/กอง/ส่วนที่มีหน้าที่จัดทาแผนทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ได้พร้อมข้อมูลจาก
สานัก/กอง/ส่วนอื่นๆและนาข้อมูลที่ได้ มาทาการวิเคราะห์เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาส่งให้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
-ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการสนับสนุนจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒ นาสามปีของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและบัญชีโ ครงการพัฒ นาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่ วนจังหวัดที่จะเสนอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอ เพื่อประสานแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่ว นท้องถิ่น
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
-ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วนาเสนอนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสนอบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้คณะกรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอาเภอเพื่อประสานแผนพัฒนา สาม
ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล
เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้ความเห็นชอบ
ก่อน แล้วนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจึ งพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลต่อไป
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1.4ประโยชน์ ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
-ให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนและแน่นอน
-ทาให้เกิดการประสานการดาเนินโครงการอย่างเป็นระบบ ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และช่วยลดความ
ขัดแย้งและขจัดความซ้าซ้อนในการทางาน
-ทาให้สามารถเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาความต้องการได้อย่างถูกต้อง และยังสามารถป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย
-ทาให้สามารถตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการดาเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมการใช้
จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
-ทาให้มีเครื่องมือในการบริหารพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งแก้ไขปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอน กิจกรรมและองค์กรหรือหน่วยงานดาเนินงาน
ขั้นตอน
1.การเตรียมการวางแผน

กิจกรรม
-เขียนโครงการขออนุมัติการจัดทาแผนฯ
-ประชุมชี้แจงคณะผู้บริหารและส่วนราชการ
2.การคัดเลือกยุทธศาสตร์ -สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจาก
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2559-2563)ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความ
ต้องการ
-คัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
-กาหนดโครงการ/กิจกรรม
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล -การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
และการวิเคราะห์ข้อมูล -การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
-การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการ
พัฒนา
-การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในช่วง

องค์กร/หน่วยดาเนินงาน
สานักงานปลัด อบต.
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผน ของ อบต.
คณะกรรมการพัฒนาของ อบต.
คณะกรรมการพัฒนาของ อบต.
องค์กรเอกชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนของ อบต.
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4.การกาหนด
วัตถุประสงค์และการ
วิเคราะห์ข้อมูล

5.การจัดทารายละเอียด
โครงการ/กิจกรรมพัฒนา

6.การจัดทาร่าง
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.
2559-2561)

สามปี(พ.ศ.2559-2561)
-พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์จากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดทาเป็น
วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วง
สามปี
-พิจารณา กาหนดโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนา
คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมตามแนวแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาในช่วงเวลาสามปี นามาจัดทา
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมประจา พ.ศ.
2559-2561
-จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี (2559-2561)
-การจัดทาเวทีประชาคม เพื่อเสนอร่าง
แผนพัฒนาสามปี และรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะและนาไปปรับปรุง เป็น
แผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาของ อบต.

คณะกรรมการสนับสนุนจัดทาแผน
ของ อบต.

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนของ อบต.

5
ขั้นตอน
กิจกรรม
7.การอนุมัติและประกาศใช้ -เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ที่ผ่าน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- มาความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
2561)
บริหารส่วนตาบล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอ
ร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเสนอขออนุมัติจากสภาฯ
-นาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ที่ผ่านมา
ความเห็นชอบจากสภาฯแล้ว นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลลงนามประกาศใช้และนาไปปฏิบัติแจ้งสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล คณะกรรมการพัฒนา

องค์กร/หน่วยดาเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาองค์กร
บริหารส่วนตาบล นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
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องค์การบริหารส่วนตาบล คณะกรรมการพัฒนา
จังหวัด/อาเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้
ประชาชนได้รับทราบ

6

ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
การพัฒนาตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปี พ.ศ.2558
ที่

แผนงาน/โครงการ

จานวนโครงการ

จานวนโครงการที่

ร้อยละ

หมาย
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ตามแผนพัฒนา
9

ดาเนินการ พ.ศ.2558
อยู่ระหว่างดาเนินการ

เหตุ
7.69

1.

การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน

2.
3.

การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

5
5

“
“

14.70
9.80

4.

การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นกีฬาและ
นันทนาการ
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
นโยบายที่สาคัญของรัฐบาล
รวม

1

“

7.14

1

“

5.55

7

“

43.75

5
1
34

“
“

16.12
100
13.87

5.

6.

7.
8.

2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนาตาบลคลองเส
1.การวิเคราะห์ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส โดยเทคนิค ( Swot Analysis) เพื่อประเมินผล
สภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น

* จุดแข็ง ( Strengths : S )
1.เป็นแหล่งปลูกยางพาราคุณภาพดี
2.ผู้นาชุมชนมีความสามัคคี
3.ปัญหาทางสังคมไม่รุนแรง
7
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4.มีกองทุนหมู่บ้านในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือกัน
5.มีประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม ( ประเพณีเดือนสิบ รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ ประเพณีแข่งเรือ เป็นต้น)
6.เป็นแหล่งที่ปลูกปาล์มน้ามัน/ยางพารา

*จุดอ่อน ( Weaknesses : W )
1.ไม่มีระบบชลประทาน พื้นที่การเกษตรขาดแคลนน้าในการทาการเกษตรนอกฤดู
2.ไม่มีระบบการบริหารจัดการน้าแบบยั่งยืน
3.ไม่ระบบแหล่งท่องเที่ยวในตาบล
4.ไม่มีระบบการกาจัดขยะมูลฝอย
5.ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมนอกนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม
6.ขาดตลาดกลางพืชผลทางการเกษตร
7.เกษตรกรใช้สารเคมีมากในภาคการเกษตร

*โอกาส ( Opportunities : O )
1.มีคลอง 4 สาย ไหลผ่านพื้นที่เกษตร
2.มีหน่วยงานงานราชการต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อติดต่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือ
3.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กาหนดรัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการกาหนดนโยบาย การบริหาร การจัดการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง
4.พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้
องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นตนเองและรองรับภารกิจถ่ายโอน

*อุปสรรค ( Threats : T )
1.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่มีความแน่นอน
2.การเมืองระดับประเทศยังมีปัญหาความขัดแย้งทาให้การบริหารงานด้านนโยบายไม่มีความแน่นอน
3.ปัญหาภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ภัยแล้ง ภัยหนาว หมอกควัน ไฟป่า
4.มีบางพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม ที่เสี่ยงต่อประสบปัญหา ดินพังจากฝนตก
5.ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน
6.ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า (ราคายางพารา ผลไม้ต่าง ๆ ปาล์ม

2.2 การประเมินผลการการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
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การดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ดังนี้
ผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2558 จานวนโครงการที่ได้ดาเนินการ (บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย) 34 โครงการ จากแผนงานทั้งหมด 245 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.87
8

ตารางแสดงจานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
ยุทธศาสตร์
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค
2.ด้านการพัฒนาด้านอาชีพ การ
ลงทุน การพาณิ ชย์ และการ
ท่องเที่ยว
3.ด้านการพัฒนาด้านศาสนา
ประเพณี วฒั นธรรม กีฬาและ
นันทนาการ
4.ด้านการพัฒนาชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรี ยบร้อยเพื่อความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
5.ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา
และสาธารสุ ขและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
6.ด้านการพัฒนาการบริ หาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
7.การพัฒนาด้านการบริ หาร
องค์กร

2558
จานวน งบประมาณ
32
16,070,000

จานวน
63

2559
งบประมาณ
63,670,000

2560
จานวน
งบประมาณ
57
38,470,000

8

200,000

19

850,000

18

710,000

25

965,000

29

1,435,000

28

1,795,000

25

1,122,000

36

4,182,000

34

2,612,000

21

940,000

37

1,935,000

31

1,755,000

4

120,000

10

360,000

11

220,000

6

325,000

7

3,130,000

4

260,000
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ตารางแสดงโครงการตามข้ อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์
1.

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
3. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
4. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
5. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
6. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
7. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
8. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
9. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
10. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
11. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ

แหล่งที่งบประมาณ

โครงการก่อสร้างถนน
คศล. ม.1
โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ม.2
โครงการก่อสร้างถนน
คศล. ม.3
โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ม.4
โครงการก่อสร้าง ถนน
คสล.ม.5
โครงการก่อสร้าง ถนน
คสล. ม.5
โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ม.6
โครงการก่อสร้าง ถนน
คสล.ม.7
โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ม.8
โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบล ม.5
ปรับปรุ งห้องน้ าคน
พิการ ม.3

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและเงินจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและเงินจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและเงินจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและเงินจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและเงินจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและเงินจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและเงินจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและเงินจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและเงินจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและเงินจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและเงินจัดสรรให้

งบตาม
วัตถุประสงค์
ข้อบัญญัติ
204,000 ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย
204,000 ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย
204,000 ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย
204,000 ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย
204,000 ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย
204,000 ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย
204,000 ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย
204,000 ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย
170,000 ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย
250,000 ส่ งเสริ มการออก
กาลังกาย
120,000

ผลผลิต
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

อานวยความ
1 ครั้ง
สะดวกให้กบั คน
พิการ
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12. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการบุกเบิกถนน
ถนนสายขึ้นถ้ าฤาษีสม
ม.4

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 84,000
และเงินจัดสรรให้

ประชาชนสัญจร 1 ครั้ง
สะดวกสบาย

13. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
กาแพงศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก ม.4,ม.5
โครงการจัดงานวัน
ชาวสวนตาบลคลองเส

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 191,000
และจัดสรรให้

ป้ องกันความ
ปลอดภัยกับเด็ก

1 ครั้ง

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 20,000
และจัดสรรให้

1 ครั้ง

ฝึ กอบรมกลุ่มพัฒนา
อาชีพต่าง ๆ

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 20,000
และจัดสรรให้

โครงการท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์รักษ์ พื้นที่สี
เขียว
โครงการค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรื อ
การแพทย์
โครงการแข่งขันกีฬา
อาเภอ หรื อจังหวัด

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 20,000
และจัดสรรให้

โครงการแข่งขันกีฬา
ตาบลคลองเสต้านยา
เสพติด
ซื้ อวัสดุกีฬา

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 50,000
และรัฐบาลจัดสรรให้

เพื่อส่ งเสริ ม
ประเพณี ทอ้ งถิ่น
ให้คงอยูส่ ื บไป
เพื่อส่ งเสริ ม
ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
เพื่อร่ วมกิจกรรม
การจัดงาน
รัชกาลที่ 5
เพื่อการผลิตน้ า
อุปโภค-บริ โภคที่
มีคุณภาพ
เพื่อสร้างความ
สามัคคีระหว่าง
อาเภอ/จังหวัด
เพื่อความสามัคคี
ระหว่างหมู่บา้ น

14. ด้านการพัฒนาอาชีพ
การลงทุน การพาณิ ชย์
และการท่องเที่ยว
15. ด้านการพัฒนาอาชีพ
การลงทุน การพาณิ ชย์
และการท่องเที่ยว
16. ด้านการพัฒนาอาชีพ
การลงทุน การพาณิ ชย์
และการท่องเที่ยว
17. ด้านการพัฒนาอาชีพ
การลงทุน การพาณิ ชย์
และการท่องเที่ยว
18. ด้านการศาสนาประเพณี
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
19. ด้านการศาสนา
ประเพณี วฒั นธรรมและ
นันทนาการ
20. ด้านการศาสนาประเพณี
วัฒนธรรมและนันทนาการ

21. ด้านการศาสนาประเพณี

งานประเพณี แห่ผา้ ขึ้นธาตุ

วัฒนธรรมและนันทนาการ

22. ด้านการศาสนาประเพณี จัดงานประเพณี เดือน
วัฒนธรรมและ
สิ บตาบลคลองเส

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 20,000
และจัดสรรให้
เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 20,000
และจัดสรรให้

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 30,000
และรัฐบาลจัดสรรให้
เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 20,000
และรัฐบาลจัดสรรให้
เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 20,000
และรัฐบาลจัดสรรให้

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

เพื่อส่ งเสริ มให้ 1 ครั้ง
เยาวชนเล่นกีฬา
เพื่อส่ งเสริ ม
1 ครั้ง
ประเพณี ทอ้ งถิ่น
ให้คงอยูส่ ื บไป
เพื่อส่ งเสริ ม
1 ครั้ง
ประเพณี ทอ้ งถิ่น
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

นันทนาการ
ด้านการศาสนาประเพณี
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
ด้านการศาสนาประเพณี
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
ด้านการศาสนาประเพณี
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
ด้านการศาสนาประเพณี
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
ด้านการพัฒนาชุมชน
สังคมและการรักษา
ความสงบเรี ยบร้อยเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน
ด้านการพัฒนาชุมชน
สังคมและการรักษา
ความสงบเรี ยบร้อยเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน

จัดงานประเพณี ลอย
กระทง ม.2

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 30,000
และรัฐบาลจัดสรรให้

จัดกิจกรรมวันผูส้ ู งอายุ
ตาบลคลองเส

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 50,000
และรัฐบาลจัดสรรให้

จัดงานประเพณี เดือน
สิ บค่ากระจาด ม.1-8

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 32,000
และรัฐบาลจัดสรรให้

วันงานท้องถิ่นไทย

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 20,000
และรัฐบาลจัดสรรให้

โครงการจัดทา
เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 5,000
ประชาคมหมู่บา้ นตาบล และรัฐบาลจัดสรรให้

จัดกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านสู บบุหรี่ โลก
และวันสาคัญอื่น ๆ

ให้คงอยูส่ ื บไป
เพื่อส่ งเสริ ม
ประเพณี ทอ้ งถิ่น
ให้คงอยูส่ ื บไป
เพื่อส่ งเสริ ม
ประเพณี ทอ้ งถิ่น
ให้คงอยูส่ ื บไป
เพื่อส่ งเสริ ม
ประเพณี ทอ้ งถิ่น
ให้คงอยูส่ ื บไป
เพื่อส่ งเสริ ม
ประเพณี ทอ้ งถิ่น
ให้คงอยูส่ ื บไป
เพื่อส่ งเสริ มให้
ประชาชนมีส่วน
ร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็น

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 5,000
และรัฐบาลจัดสรรให้

เป็ นการรณรงค์
ป้ องกันการติด
เสพติด

29. ด้านการพัฒนาชุมชนสังคม ค่าใช้จ่ายศูนย์ป้องกัน
และการรักษาความสงบ
เฝ้ าระวังยาเสพติด

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 10,000
และรัฐบาลจัดสรรให้

เพื่อป้ องกันการ 1 ครั้ง
ติดยาเสพติดมาก
ขึ้น

30. ด้านการพัฒนาชุมชน
สังคมและรักษาความ

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 5,000
และรัฐบาลจัดสรรให้

เพื่อสนับสนุน
การให้ความรู้

เรี ยบร้อยเพื่อความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สินของ
ประชาชน

โครงการเสริ มสร้าง
ความรู ้เกี่ยวกับ

1 ครั้ง

1 ครั้ง
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สงบเรี ยบร้อยเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินของประชาชน
31. ด้านการพัฒนาชุมชน
สังคมและรักษาความ
สงบเรี ยบร้อยเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินของประชาชน
32. ด้านการพัฒนาชุมชน
สังคมและรักษาความ
สงบเรี ยบร้อยเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินของประชาชน
33. ด้านการพัฒนาชุมชนสังคม
และรักษาความสงบ
เรี ยบร้อยเพื่อปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สินของ
ประชาชน

เกี่ยวกับการมี
ส่ วนร่ วม

ประชาธิปไตยและการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชน
โครงการเสริ มสร้าง
จริ ยธรรม

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 10,000
และรัฐบาลจัดสรรให้

เพื่อสนับสนุน
1 ครั้ง
การให้ประชาชน
เข้าวัดฟังเทศน์

โครงการเฝ้ าระวัง
อุบตั ิเหตุทอ้ งถนน

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 30,000
และรัฐบาลจัดสรรให้

โครงการอบรมกรรมการ
ศูนย์สงเคราะห์หมู่บา้ น ม.
1-8

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 5,000
และรัฐบาลจัดสรรให้

เพื่อป้ องกันและ 1 ครั้ง
ลดอุบตั ิเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล
ปี ใหม่และเทศ
การสงกรานต์
เพื่อให้ประชาชนมี 1 ครั้ง

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 60,000
34. ด้านการพัฒนาด้าน
การศึกษา สาธารณสุ ข
และรัฐบาลจัดสรรให้
เพื่อพัฒนาให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวติ ที่ดี

35. ด้านการพัฒนาด้าน
การศึกษา สาธารณสุขเพื่อ
การพัฒนาให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ ที่ดี

36. ด้านการพัฒนาด้าน

โครงการกิจกรรมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าอาหารเสริ ม (นม)
การศึกษา สาธารณสุขเพื่อ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก/
การพัฒนาให้ประชาชนมี
อาหารกลางวันศูนย์
คุณภาพชีวติ ที่ดี
พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์
37. ด้านการพัฒนา
ปรับปรุ งศูนย์พฒั นาเด็ก
การศึกษา สาธารณสุ ข เล็ก 2 ศูนย์

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 10,000
และรัฐบาลจัดสรรให้

ความรู ้ในการ
ป้ องกันและ
แก้ปัญหา
ผูป้ ระสบภัยฯ
เพื่อส่งเสริ มและ
สนับสนุนให้เด็ก
และเยาวชน
แสดงออกในทางที่
เหมาะสม

1 ครั้ง

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 319,200
และรับบาลจัดสรรให้

เพื่อส่ งเสริ มให้
เด็กและเยาวชน
แสดงออกที่
เหมาะสม
ส่ งเสริ มให้เด็กมี
สุ ขภาพแข็งแรง

1 ครั้ง

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 60,000
และรัฐบาลจัดสรรให้

ป้ องกันความ
1 ครั้ง
ปลอดภัยของเด็ก

1 ครั้ง
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เพื่อการพัฒนาให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี
38. ด้านการพัฒนา
การศึกษา สาธารณสุ ข
เพื่อการพัฒนาให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี
39. ด้านการพัฒนา
การศึกษา สาธารณสุ ข
เพื่อการพัฒนาให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี
40. ด้านการพัฒนา
การศึกษา สาธารณสุ ข
เพื่อการพัฒนาให้
ประชาชนมีคุณภาพที่ดี
41. ด้านการพัฒนาการ
บริ หารจัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
42. ด้านการพัฒนาการ
บริ หารจัดการองค์กร
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ด้านการพัฒนาการ
บริ หารจัดการองค์กร

44. ด้านการพัฒนาการ
บริ หารจัดการองค์กร

ค่าอาหารกลางวัน
เงินอุดหนุนรัฐบาลจัดเก็บ 1,087,320 เพื่อเด็กได้กิน
โรงเรี ยนในสังกัด สพฐ. และรัฐบาลจัดสรรให้
อาหารครบทั้ง 5
2 โรงเรี ยน
หมู่

1 ครั้ง

โครงการมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 30,000
และรัฐบาลจัดสรรให้

ส่ งเสริ มด้านการ
เรี ยนการสอน
อย่างถูกวิธี

1 ครั้ง

ค่าวัคซี นพิษสุ นขั บ้า
ทรายอเบท ป้ องกัน
ไข้เลือดออก

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 100,000
และรัฐบาลจัดสรรให้

เพื่อรณรงค์ฉีด
1 ครั้ง
วัคซี นป้ องกัน
โรคพิษสุ นขั บ้า
เพื่อลดความเสี่ ยง
ต่อสุ นขั กัด
เพื่อเฉลิมพระ
1 ครั้ง
เกียรติพระนาง
เจ้าพระบรมราชิ
นีนาถ

ค่าใช้จ่ายสาหรับดาเนิน เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 5,000
โครงการตามพระราช และรัฐบาลจัดสรรให้
เสาวณี ย ์

โครงการสัมมนาศึกษาดู
งาน สมาชิกสภาฯ/
พนักงานส่ วนตาบล/
ลูกจ้าง อบต.
โครงการจัดกิจกรรม
งานรัฐพิธี

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 400,000
และรัฐบาลจัดสรรให้

เพื่อประสิ ทธิภาพ 1 ครั้ง
ในการปฏิบตั ิงาน

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 35,000
และรัฐบาลจัดสรรให้

เพื่อเฉลิมพระ
1 ครั้ง
เกียรติ รัชกาลที่ 9

โครงการเพิม่
ประสิ ทธิ ภาพกิจการ

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 10,000
และรัฐบาลจัดสรรให้

เพื่อส่ งเสริ มให้ 1 ครั้ง
ประชาชนมีส่วน
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สภาฯ
45. ด้านการพัฒนาการ
บริ หารจัดการองค์การ
46. ด้านการพัฒนาการ
บริ หารจัดการองค์การ

โครงการปรับปรุ งภูมิ
ทัศน์บริ เวณ อบต.
จัดซื้ อครุ ภณั ฑ์
(สานักงานปลัด)

47. ด้านการพัฒนาการ
บริ หารจัดการองค์การ

อุดหนุนองค์การบริ หาร เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 35,000
ส่ วนตาบลถ้ าพรรณรา และจัดสรรให้

48. ด้านการพัฒนาการ
บริ หารจัดการองค์การ

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 5,000
และรัฐบาลจัดสรรให้

50. ด้านการพัฒนาการ
บริ หารจัดการองค์การ

ค่าจ้างที่ปรึ กษาเพื่อ
ศึกษา วิจยั ประเมินผล
หรื อพัฒนาระบบต่าง ๆ
บารุ งรักษาหรื อ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
(สานักงานปลัด)
จัดซื้ อครุ ภณั ฑ์
(สานักงานปลัด)

51. ด้านการพัฒนาการ
บริ หารจัดการองค์การ

จัดซื้ อครุ ภณั ฑ์ (ส่ วน
การคลัง)

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 40,000
และรัฐบาลจัดสรรให้

52. ด้านการพัฒนาการ
บริ หารจัดการองค์การ

จัดซื้ อวัสดุ (ส่ วนการ
คลัง)

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 70,000
และรัฐบาลจัดสรรให้

53. ด้านการพัฒนาการ
บริ หารจัดการองค์การ

จัดซื้ อวัสดุ (ส่ วนโยธา)

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 15,000
และรัฐบาลจัดสรรให้

54. ด้านการพัฒนาการ
บริ หารจัดการองค์การ

จัดซื้ อวัสดุ (ส่ วนโยธา)

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 10,000
และรัฐบาลจัดสรรให้

49. ด้านการพัฒนาการ
บริ หารจัดการองค์การ

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 10,000
และรัฐบาลจัดสรรให้
เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 50,000
และรัฐบาลจัดสรรให้

เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 200,000
และรัฐบาลจัดสรรให้
เงินอุดหนุ นรัฐบาลจัดเก็บ 60,000
และรัฐบาลจัดสรรให้

ร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็น
เพื่อความสวยงาม 1 ครั้ง
สถานที่ราชการ
เพื่ออานวยความ 1 ครั้ง
สะดวกในการ
ปฏิบตั ิงาน
เพื่ออานวยความ
1 ครั้ง
สะดวกสถานที่ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อส่ งเสริ ม
ประสิ ทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงาน
เพื่ออานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบตั ิงาน
เพื่ออานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบตั ิงาน
เพื่ออานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบตั ิงาน
เพื่ออานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบตั ิงาน

1 ครั้ง

เพื่ออานวยความ
สะดวกการ
ปฏิบตั ิงาน
เพื่ออานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบตั ิงาน

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง
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ตารางแสดงผลการดาเนินการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค
2.ด้านการพัฒนารายได้
เศรษฐกิจ และ
กระบวนการผลิตด้าน
การเกษตรให้มีคุณภาพ
3.ด้านการศึกษา ศาสนา
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและนันทนาการ
4.ด้านการสาธารณสุข
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.ด้านการพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
สาธารณสุข เพื่อพัฒนา
ให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
6.ด้านการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
7.ด้านพัฒนาบริ หาร
องค์กร

แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด
จานวน งบประมาณ
โครงการ
9
1,802,000

อนุมตั ิงบประมาณ
จานวน
โครงการ
9

งบประมาณ

ลงนามสัญญา
งบประมาณ

1,802,000

จานวน
โครงการ
9

เบิกจ่าย

100 %

งบประมาณ

1,802,000

จานวน
โครงการ
9

1,802,000

จานวน งบประมาณ
โครงการ
9
25.84

4

80,000

4

80,000

4

80,000

4

80,000

4

1.48

10

522,000

10

522,000

10

522,000

10

522,000

10

9.68

7

70,000

7

70,000

7

70,000

7

70,000

7

1.30

7

1,666,520

7

1,666,520

7

1,666,520

7

1,666,520

7

30.92

1

5,000

1

5,000

1

5,000

1

5,000

1

0.09

15

1,251,000

15

1,251,000

15

1,251,000

15

1,251,000

15

28.73

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
การประเมินผลแผนพัฒนาในปี ที่ผา่ นมา องค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองเสไม่สามารถดาเนินการ
โครงการตามแผนที่วางไว้ได้ท้ งั หมด เนื่องจากจานวนโครงการที่เป็ นความต้องต้องการของประชาชนมีมาก
และจาเป็ นต้องใช้งบประมาณในการดาเนินการสู ง ประกอบกับองค์การบริ หารส่ วนตาบล มีรายได้นอ้ ย ทาให้
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งบประมาณในการพัฒนามีอยูอ่ ย่างจากัดการประเมินประสิ ทธิ ผลของแผนพัฒนาในเชิ งคุณภาพ แยกตาม
ยุทธศาสตร์ ดงั นี้

1. ด้ านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
มีการก่อสร้ าง ส ารวจ ปรั บ ปรุ ง เส้ นทางคมนาคม และสิ่ งสาธารณูปโภค ภายในตาบล เช่นการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในตาบล การสารวจขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน สารวจ
การพัฒนาแหล่งน้าภายในตาบล เพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร มีการขุดลอกแหล่งน้าต่าง ๆ
เพื่ อ ประโยชน์ ใ ช้ ก ารเกษตรได้ อ ย่ า งเพี ย งพอ รณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ในการรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติในตาบลการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกาจัดขยะมูลฝอย

2.ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
มีการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตาบล ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด รวมทั้งให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาด และป้องกันโรคติดต่อ ให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีน ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า การฉีดน้ายาพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย (โรคไข้เลือดออก) ให้ความสาคัญในเรื่องการศึกษา เน้น
พัฒนาเด็กเพื่อเป็นรากฐานในอนาคต มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ สนับสนุนกองทุนหมุนเวียนเพื่อ
ส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆในตาบล อบรมการใช้ปุ๋ยทางธรรมชาติในการเกษตรแทนการใช้สารเคมี
การส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพทา
ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
จัดกิจกรรมสื่อการเรียน การสอน พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กให้เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการกระบวนการ
เรียนรู้ ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมทางด้านศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนพัฒนาสุขภาพอนามัยโดยการออกกาลังกายและตระหนักถึงความสาคัญของการออกกาลังกาย

3.ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
มีการจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่ใน
ปฏิบัติหน้าที่การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4.ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
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มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ สนับสนุนกองทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆในตาบล พร้อมทั้งมีการปรับปรุง อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

5.ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ในสิ ท ธิ เ สรี ภ าพและหน้ า ที่ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใ น
รัฐธรรมนูญ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการกาหนดนโยบาย และการ
วางแผนพัฒนาตาบล พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชน ปรับปรุง
ซ่อมแซมและจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่

6.ด้ านการพั ฒนาศาสนา ศิล ปะ วัฒ นธรรม จารี ด ประเพณี และภูมิ ปั ญญา
ท้องถิ่น
จัดกิจกรรมทางประเพณีของไทย เช่นวันสงกรานต์ วันลอยกระทง สนับสนุนประเพณีสาคัญ
ทางศาสนาของชาวไทย จัดงานวันสาคัญของชาติต่าง ๆ เช่นวันพ่อ วันแม่

7. ด้ า นการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ใ นองค์ ก รและการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ให้ประชาชนได้ทราบ เช่นการจัดทา
วารสาร อบต.จานวน1 ครั้ง/ปี มีการจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรของ อบต. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งเครื่องอานวยความสะดวก เช่นทางขึ้นผู้พิการ (บริเวณ อบต.) มีการประชาคมเพื่อ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส
คลองเสแห่งการเรียนรู้ เป็นเมืองน่าอยู่สู่สังคมพัฒนายั่งยืน
พันธกิจ หลักการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
พระราชบั ญญัติส ภาตาบลและองค์การบริห ารส่ ว นตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบันได้กาหนดอานาจหน้าที่หลักในมาตรา 66 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ “พัฒนาตาบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” และองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส ได้กาหนดพันธกิจหลักที่จะดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ ดังนี้
พันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส
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1.
2.
3.
4.

จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานให้ครอบคลุมที่สอดคล้องตามความต้องการของประชาชน
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และการสาธารณสุข เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้ประชาชน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาสังคมและประชาชนมีส่วนร่วม
ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน ของกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นควบคู่กับการ
พัฒนาการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีให้ยั่งยืน
7. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1.ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูป การ ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน แหล่ งน้า และสภาพแวดล้ อมที่ดีมี
มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2.ประชาชนมีคุณภาพที่ดี
3.ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.ประชาชน มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการดารงชีวิต
5.ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.มีศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
7.อบต.มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
ลา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ยุทธศาสตร์การพัฒ นากลุ่ ม
ดับ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ที่
1. ย.5 การสร้ างความเชื่อมโยง ย.5 การพั ฒ นาโครงสร้ า ง
กั บ ประเทศในภู มิ ภ าคเพื่ อ พื้ น ฐานทางคมนาคมและ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ การโลจิสติกส์
สังคม

ย.1 การสร้างความเป็นธรรม ย.1 การผลิ ต แปรรู ป และ
ในสังคม
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร พื ช
เศรษฐกิ จ ยางพาราและ
ปาลม์น้ามันที่มีคุณภาพแบบ
ครบวงจร
ย.1 การสร้างความเป็นธรรม ย.4 การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว
ในสังคม
ชุมชนเข็มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
ของ อปท.ในเขตจั ง หวั ด
อบต.
นครศรีธรรมราช
ย.2. การพัฒนาการท่องเที่ยว ย.1 การปรับปรุงโครงสร้าง ย.1 การปรับปรุงโครงสร้าง
เชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับ พื้นฐาน
พื้นฐาน
มาตรฐานสากลที่สามารถสร้าง
อาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น

ย.4 การสร้ า งความมั่ น คงบน ย.2 การพัฒนาด้านส่งเสริม ย.2 การพัฒนาด้านส่งเสริม
ฐานชุมชนเข้มแข็ง
คุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิต

ย.4 การสร้ า งความมั่ น คงบน ย.3 การพัฒ นาด้านการจัด
พื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง
ระเบีย บชุ มชน สั งคม และ
ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ
เรียบร้อย
ย . 4 ก า ร ป รั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง ย.2 การท่องเที่ยวนานาชาติ ย.2 การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว ย.4 การพั ฒ นาด้ า นการ

ย.3 การพัฒ นาด้านการจัด
ระเบียบสังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ย.4 การพั ฒ นาด้ า นการ
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เศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมี ที่ยั่งยืน
คุณภาพและยั่งยืน

ลาดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
ที่
คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ
5 ย.6 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

6

7

ย.3 ความเข็มแข็งภาค
เกษตร ความมั่นคงของ
อาหารและพลังงาน

เชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับ วางแผน การส่ ง เสริ ม การ วางแผน การส่ ง เสริ ม การ
มาตรฐานสากลที่สามารถสร้าง ลงทุ น พาณิ ช ยกรรม และ ลงทุ น พาณิ ช ยกรรม และ
อาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น การท่องเทีย่ ว
การท่องเทีย่ ว

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ย.4 การท่องเที่ยว
นานาชาติที่ยั่งยืน

ย.3 พัฒนาการเกษตรที่มี
ศักยภาพในพื้นฐานให้มี
ความเข็มแข็ง(ข้าว,ไม้ผล
ปศุสัตว์ ประมง
ย.5 การสร้างความเชื่อมโยง ย.1 การผลิต แปรรูปและ
กับประเทศในภูมิภาคเพื่อ การบริหารจัดการพืช
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจยางพาราและ
และสังคม
ปาล์มน้ามันที่มีคุณภาพ
ย.7 ในการปรับปรุง
แบบครบวงจร

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช
ย.5 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ย.3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ น้า
สิ่งแวดล้อมและพลังงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
การใช้พลังงานสะอาด
ย.5 การพัฒนาสังคมแก่งการ
ย.6 การพัฒนาด้านศาสนา
เรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อสร้าง
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ย.5 การพัฒนาสังคมแห่งการ
ย.7 การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อสร้าง
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อบต.
ย.5 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ย.6 การพัฒนาด้าน
ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ย.7 การพัฒนา
กระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กรและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
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เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
บริหารงานของรัฐวิสาหกิจ
ให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนในการใช้บริการ
อย่างแท้จริง
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส ได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (25592561) ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ด้านการคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า
เขื่อน ผนังกันดิน ศาลาริมทาง และพัฒนาระบบจราจร
1.2 ด้านสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟ้า-ประปา พัฒนาแหล่งน้า คูคลอง และระบบชลประทาน
1.3 ด้านผังเมือง ผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ วางแผนการใช้พื้นที่ให้เหมาะสม และป้องกันการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน
2.2 ด้านสวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์)
2.3 ด้านการศึกษา
2.4 ด้านสาธารณสุข ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
2.5 ด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.2 ด้านการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3 ด้านการแกไขป้องกันปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และท่องเที่ยว
4.1 ด้านการส่งเสริมการลงทุน และการพาณิชยกรรม
4.2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
4.3 อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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5.1 ด้านการป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5.2 ด้านจัดการขยะในชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 ด้านการส่งเสริม เผยแพร่ และการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
7.1 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการป้องกันการทุจริต
7.2 ด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กรและผู้นาชุมชน
7.3 ด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
7.4 ด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น
7.5 ด้านส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จาหน่าย
และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี
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11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเกส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา
12.คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช.ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้าน
1.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3.ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน
4.ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7.ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ใน
การใช้บริการอย่างแท้จริง
8.ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตให้
ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
9.ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 4
แนวทางการติดตามและประเมินผล
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมิน
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส ได้มีคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส ที่
/2556 ลงวันที่
มีนาคม 2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาประกอบด้วย
1. นายสมบูรณ์ สมเคราะห์
ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ สมหวัง
กรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ ชูช่วย
กรรมการ
4. นายถาวร แก้วแดง
กรรมการ
5. นายชรินทร์ ทิพย์ยาน
กรรมการ
6. นายเกรียงศักดิ์ ชะลา
กรรมการ
7. นายเกษม ดิษฐาน
กรรมการ
8. นายพงค์ศักดิ์ ธรฤทธิ์
กรรมการ
9. นางศุภายินี เกลี้ยงกลม
กรรมการ
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10.นายสมเกียรติ พลายแก้ว
11.นายนภดล พระวิวงศ์

กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ 1.กาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานที่เห็นควร
4.2 การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล การบริหารและการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี
(2559-2561) ได้พิจารณากาหนดแบบรายงานให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
1. การข้อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี
2. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในรูปของสัดส่วนของโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณให้ส่วนราชการสามารถดาเนินการตามโครงการได้

3. การติดตามและการรายงานผลดาเนินงานตามแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ได้กาหนดแผน
รายงานผลให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

-ระยะเวลาการดาเนินงานแต่ละโครงการอยู่ภายใต้กาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่
-งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการอยู่ภายใต้งบประมาณที่กาหนดไว้หรือไม่
-ผลการดาเนินงานในแต่ละโครงการบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการที่กาหนดไว้หรือไม่
-ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
รายงานการบริหารและการดาเนินงานตามแผนงานโครงการให้คณะกรรมการพัฒนา อบต.
ทราบเป็น ประจ าทุกปี ตามแบบที่กาหนดโดยเป็นการกากับติดตามและให้ มีการสรุปผลการบริหาร/
โครงการ/แผนงาน และการดาเนินงานโครงการละ 1 ครั้ง และมีการประเมินผลรวมทั้งปี ๆละ 1 ครั้ง
และรายงานผลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้บริหารฯ คณะกรรมการพัฒนา อบต.และประกาศให้
ประชาชนทราบต่อไป
*********************************************************************************************
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