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ส่วนที่ 1  
บทน า 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้ให้ค า
นิยามของ “แผนพัฒนาสามปี” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด  แผนโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ
งบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี   
          แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยอาศัยแนวทางจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบล แนวทางการพัฒนาอ าเภอ และ
แนวทางการพัฒนาจังหวัด เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนตรงกับสภาพ
ปัญหาในต าบลและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
           การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ได้รับความร่วมมือจากประชาคมหมู่บ้านคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆที่เก่ียวข้องของอ าเภอถ้ าพรรณรา 
           การจัดแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเสเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ได้จัดท าไว้เป็นการด าเนินการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชน  ตรงตามเป้าหมายของการพัฒนาให้มากที่สุด 

 

 1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
        แผนพัฒนาสามปี  เป็นการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ ที่มีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้การพัฒนาหนึ่งจะมี
โครงการ กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ  กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายจุดมุ่งหมายอย่างยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในที่สุด 
               นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
โดยน า โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปท างบประมาณเป็นไป
ด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 
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               ดังนั้นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะแผนพัฒนาประจ าปีแรกของห้วงเวลาสามปี
นั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ 

1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการโดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปโครงการ/กิจกรรม 
รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
 
 

2 
2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและ

รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควรเพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.2 วัตถุประสงคข์องการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 
           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2558  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ส าหรับแผนพัฒนา
สามปีนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 
            -เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดแนวทางการพัฒนาต าบลได้อย่างมีทิศทาง และมีเป้าหมายที่
ชัดเจน โดยสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน 
            -เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาต าบล 
            -เพ่ือให้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนได้อย่างถูกต้อง 
            -เพ่ือใช้เป็นกลในการประสานงานในการวางแผนระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ 
            -เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกระจายความรับผิดชอบในการพัฒนาระหว่างต าบลกับส่วนราชการและ
หน่วยงานอื่น ๆ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1.3 ขั้นตอนที่ในการจดัท าแผนพัฒนาสามป ี  
                              
              -ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับคณะผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น
พร้อมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องรวมถึงองค์กรภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน บูรณราการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและ
รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน  หากมีการประชุมประชาคมที่จัดขึ้นโดยการส่งเสริม  การสนับสนุน
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ที่บูรณาการทุกภาคส่วนสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือแจ้ง
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนหากมีการประชุมประชาคมที่จัดขึ้นโดย
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การส่งเสริมสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บูรณาการทุกภาคส่วน เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้านในกรณีหมู่บ้านหรือด าเนินการจัดท าแหนชุมชนในชุมชนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ต าบลแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่จ าเป็นต้องด าเนินการจัดประชุม
ประชาคมให้เกิดความซ้ าซ้อนก็ได้และให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นน าแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  ที่ได้จา
การจัดประชุมประชาคมมาประกอบในการพิจารณาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ 
 
 
 

 
 

3 
                  ให้ส านัก/กอง/ส่วนที่มีหน้าที่ในการพัฒนาชุมชน  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่นในการจัดท า ทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน  แผนพัฒนาหมู่บ้าน  โดยด าเนินการให้ครบทุกชุมชน 
หมู่บ้าน และน าแผนชุมชน  แผนพัฒนาหมู่บ้านมาเป็นส่วนประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                             
                 -ขั้นตอนที่ 2  ส านัก/กอง/ส่วนที่มีหน้าที่จัดท าแผนท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ได้พร้อมข้อมูลจาก
ส านัก/กอง/ส่วนอ่ืนๆและน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาส่งให้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                 -ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเสนอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ  เพ่ือประสานแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
                -ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วน าเสนอนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
               -ขั้นตอนที่  5  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสนอบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้คณะกรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอเพ่ือประสานแผนพัฒนา  สาม
ปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล
เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้ความเห็นชอบ
ก่อน  แล้วนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลต่อไป 
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1.4ประโยชน์ของการจัดท าแผนพฒันาสามปี 

 
        -ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนและแน่นอน 
          -ท าให้เกิดการประสานการด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบ ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และช่วยลดความ
ขัดแย้งและขจัดความซ้ าซ้อนในการท างาน 
          -ท าให้สามารถเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาความต้องการได้อย่างถูกต้อง และยังสามารถป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้อีกด้วย 
          -ท าให้สามารถตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการด าเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ  ตลอดจนควบคุมการใช้
จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 
          -ท าให้มีเครื่องมือในการบริหารพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งแก้ไขปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา 
 
 
 
 

4 
ตารางแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างข้ันตอน กิจกรรมและองค์กรหรือหน่วยงานด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม องค์กร/หน่วยด าเนินงาน 
1.การเตรียมการวางแผน -เขียนโครงการขออนุมัติการจัดท าแผนฯ 

-ประชุมชี้แจงคณะผู้บริหารและส่วนราชการ 
ส านักงานปลัด อบต. 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

2.การคัดเลือกยุทธศาสตร์ -สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจาก
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2559-2563)ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความ
ต้องการ 
-คัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
-ก าหนดโครงการ/กิจกรรม 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผน ของ อบต. 
คณะกรรมการพัฒนาของ อบต. 
คณะกรรมการพัฒนาของ อบต. 
องค์กรเอกชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

3.การเก็บรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูล 

-การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
-การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
-การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการ
พัฒนา 
-การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในช่วง

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนของ อบต. 
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สามปี(พ.ศ.2559-2561) 
4.การก าหนด 
วัตถุประสงค์และการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

-พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์จากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดท าเป็น
วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วง
สามปี 
-พิจารณา ก าหนดโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาของ อบต. 

5.การจัดท ารายละเอียด
โครงการ/กิจกรรมพัฒนา 

คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมตามแนวแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาในช่วงเวลาสามปี น ามาจัดท า
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมประจ า พ.ศ.
2559-2561 

คณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผน
ของ อบต. 

6.การจัดท าร่าง
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.
2559-2561) 

-จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) 
-การจัดท าเวทีประชาคม เพ่ือเสนอร่าง
แผนพัฒนาสามปี และรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะและน าไปปรับปรุง เป็น
แผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนของ อบต. 

 
 

 
5 

 
ขั้นตอน กิจกรรม องค์กร/หน่วยด าเนินงาน 

7.การอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) 

-เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ที่ผ่าน
มาความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอ
ร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเสนอขออนุมัติจากสภาฯ 
-น าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ที่ผ่านมา
ความเห็นชอบจากสภาฯแล้ว นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลงนามประกาศใช้และน าไปปฏิบัติแจ้งสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการพัฒนา

คณะกรรมการพัฒนาองค์กร
บริหารส่วนต าบล นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
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องค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการพัฒนา
จังหวัด/อ าเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้
ประชาชนได้รับทราบ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
6 

ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

การพัฒนาตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปี พ.ศ.2558 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการที่ ร้อยละ หมาย
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ตามแผนพัฒนา ด าเนินการ พ.ศ.2558 เหตุ 
1. การพัฒนาด้านโครงการพ้ืนฐาน 9 อยู่ระหว่างด าเนินการ 7.69  

2. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 5 “ 14.70  
3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/

สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

5 “ 9.80  

4. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

1 “ 7.14  

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 “ 5.55  

6. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นกีฬาและ
นันทนาการ 

7 “ 43.75  

7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 5 “ 16.12  
8. นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล 1 “ 100  
 รวม 34  13.87  

 
 

2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนาต าบลคลองเส 
      1.การวิเคราะห์ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เศรษฐกิจ  การศึกษา  สาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส  โดยเทคนิค ( Swot  Analysis) เพ่ือประเมินผล
สภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 
 

*  จุดแขง็   ( Strengths : S ) 
   1.เป็นแหล่งปลูกยางพาราคุณภาพดี 
   2.ผู้น าชุมชนมีความสามัคคี 
   3.ปัญหาทางสังคมไม่รุนแรง 

7 
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   4.มีกองทุนหมู่บ้านในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือกัน 
   5.มีประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม ( ประเพณีเดือนสิบ  รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  ประเพณีแข่งเรือ  เป็นต้น) 
   6.เป็นแหล่งที่ปลูกปาล์มน้ ามัน/ยางพารา 
 

*จุดอ่อน   ( Weaknesses : W ) 
1.ไม่มีระบบชลประทาน  พ้ืนที่การเกษตรขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตรนอกฤดู 
2.ไม่มีระบบการบริหารจัดการน้ าแบบยั่งยืน 
3.ไม่ระบบแหล่งท่องเที่ยวในต าบล 
4.ไม่มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอย 
5.ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมนอกนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม 
6.ขาดตลาดกลางพืชผลทางการเกษตร 
7.เกษตรกรใช้สารเคมีมากในภาคการเกษตร 
 

*โอกาส  ( Opportunities  : O ) 
1.มีคลอง 4 สาย ไหลผ่านพ้ืนที่เกษตร 
2.มีหน่วยงานงานราชการต่าง ๆ ในพ้ืนที่เพ่ือติดต่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือ 
3.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550 ก าหนดรัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นในการก าหนดนโยบาย  การบริหาร การจัดการสาธารณะ  การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง 
4.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นตนเองและรองรับภารกิจถ่ายโอน 

 

*อุปสรรค  ( Threats : T ) 
1.งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่มีความแน่นอน 
2.การเมืองระดับประเทศยังมีปัญหาความขัดแย้งท าให้การบริหารงานด้านนโยบายไม่มีความแน่นอน 
3.ปัญหาภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ภัยแล้ง  ภัยหนาว  หมอกควัน ไฟป่า  
4.มีบางพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่เกษตรกรรม ที่เสี่ยงต่อประสบปัญหา ดินพังจากฝนตก 
5.ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
6.ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า (ราคายางพารา ผลไม้ต่าง ๆ ปาล์ม 
 

2.2 การประเมินผลการการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
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         การด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ดังนี้ 
ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี  พ.ศ. 2558 จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ (บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย)    34 โครงการ จากแผนงานทั้งหมด    245 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.87 

8 
 

ตารางแสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 
 

ยทุธศาสตร์ 2558 2559 2560 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ดา้นโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

32 16,070,000 63 63,670,000 57 38,470,000 

2.ดา้นการพฒันาดา้นอาชีพ การ
ลงทุน การพาณิชย ์ และการ
ท่องเท่ียว 

8 200,000 19 850,000 18 710,000 

3.ดา้นการพฒันาดา้นศาสนา 
ประเพณีวฒันธรรม กีฬาและ
นนัทนาการ 

25 965,000 29 1,435,000 28 1,795,000 

4.ดา้นการพฒันาชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยเพื่อความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 

25 1,122,000 36 4,182,000 34 2,612,000 

5.ดา้นการพฒันาดา้นการศึกษา
และสาธารสุขและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

21 940,000 37 1,935,000 31 1,755,000 

6.ดา้นการพฒันาการบริหาร
จดัการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

4 120,000 10 360,000 11 220,000 

7.การพฒันาดา้นการบริหาร
องคก์ร 

6 325,000 7 3,130,000 4 260,000 
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ตารางแสดงโครงการตามข้อบัญญตังิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
 ยทุธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีงบประมาณ งบตาม

ขอ้บญัญติั 
วตัถุประสงค ์ ผลผลิต 

1. ดา้นการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คศล. ม.1 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและเงินจดัสรรให้ 

204,000 ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย 

1 คร้ัง 

2. ดา้นการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ม.2 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
จดัเก็บและเงินจดัสรรให้ 

204,000 ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย 

1 คร้ัง 

3. ดา้นการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คศล. ม.3 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
จดัเก็บและเงินจดัสรรให้ 

204,000 ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย 

1 คร้ัง 

4. ดา้นการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ม.4 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและเงินจดัสรรให้ 

204,000 ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย 

1  คร้ัง 

5. ดา้นการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล.ม.5 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
จดัเก็บและเงินจดัสรรให้ 

204,000 ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย 

1 คร้ัง 

6. ดา้นการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. ม.5 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและเงินจดัสรรให้ 

204,000 ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย 

1 คร้ัง 

7. ดา้นการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ม.6 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและเงินจดัสรรให้ 

204,000 ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย 

1 คร้ัง 

8. ดา้นการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล.ม.7 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและเงินจดัสรรให้ 

204,000 ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย 

1 คร้ัง 

9. ดา้นการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ม.8 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและเงินจดัสรรให้ 

170,000 ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย 

1 คร้ัง 

10. ดา้นการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ม.5 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและเงินจดัสรรให้ 

250,000 ส่งเสริมการออก
ก าลงักาย 

1 คร้ัง 

11. ดา้นการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงห้องน ้าคน
พิการ ม.3 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและเงินจดัสรรให้ 

120,000 อ านวยความ
สะดวกใหก้บัคน
พิการ 

1 คร้ัง 
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12. ดา้นการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 
 
 

โครงการบุกเบิกถนน
ถนนสายข้ึนถ ้าฤาษีสม 
ม.4 

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และเงินจดัสรรให้ 

84,000 ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย 

1 คร้ัง 

13. ดา้นการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ก าแพงศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก ม.4,ม.5 

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และจดัสรรให้ 

191,000 
 

ป้องกนัความ
ปลอดภยักบัเด็ก 

1 คร้ัง 

14. ดา้นการพฒันาอาชีพ 
การลงทุน การพาณิชย์
และการท่องเท่ียว 

โครงการจดังานวนั
ชาวสวนต าบลคลองเส 

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และจดัสรรให้ 

20,000 เพื่อส่งเสริม
ประเพณีทอ้งถ่ิน
ใหค้งอยูสื่บไป 

1 คร้ัง 

15. ดา้นการพฒันาอาชีพ 
การลงทุน  การพาณิชย์
และการท่องเท่ียว 

ฝึกอบรมกลุ่มพฒันา
อาชีพต่าง ๆ 

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และจดัสรรให้ 

20,000 เพื่อส่งเสริม
ประชาชนมี
รายไดเ้พิ่มข้ึน 

1 คร้ัง 

16. ดา้นการพฒันาอาชีพ 
การลงทุน การพาณิชย์
และการท่องเท่ียว 

โครงการทอ้งถ่ินไทย
รวมใจภกัด์ิรักษ ์พื้นท่ีสี
เขียว 

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และจดัสรรให้ 

20,000 เพื่อร่วมกิจกรรม
การจดังาน 
รัชกาลท่ี 5 

1 คร้ัง 

17. ดา้นการพฒันาอาชีพ 
การลงทุน การพาณิชย์
และการท่องเท่ียว 

โครงการค่าวสัดุ
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และจดัสรรให้ 

20,000 เพื่อการผลิตน ้า
อุปโภค-บริโภคท่ี
มีคุณภาพ 

1 คร้ัง 

18. ดา้นการศาสนาประเพณี
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

โครงการแข่งขนักีฬา
อ าเภอ หรือจงัหวดั 

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และจดัสรรให้ 

20,000 เพื่อสร้างความ
สามคัคีระหวา่ง
อ าเภอ/จงัหวดั 

1 คร้ัง 

19. ดา้นการศาสนา  
ประเพณีวฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

โครงการแข่งขนักีฬา
ต าบลคลองเสตา้นยา
เสพติด 

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

50,000 เพื่อความสามคัคี
ระหวา่งหมู่บา้น 

1 คร้ัง 

20. 
 

ดา้นการศาสนาประเพณี
วฒันธรรมและนนัทนาการ 

ซ้ือวสัดุกีฬา เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

30,000 เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนเล่นกีฬา 

1 คร้ัง 

21. ดา้นการศาสนาประเพณี
วฒันธรรมและนนัทนาการ 

งานประเพณีแห่ผา้ข้ึนธาต ุ เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

20,000 เพื่อส่งเสริม
ประเพณีทอ้งถ่ิน
ใหค้งอยูสื่บไป 

1 คร้ัง 

22. ดา้นการศาสนาประเพณี
วฒันธรรมและ

จดังานประเพณีเดือน
สิบต าบลคลองเส 

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

20,000 เพื่อส่งเสริม
ประเพณีทอ้งถ่ิน

1 คร้ัง 
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นนัทนาการ ใหค้งอยูสื่บไป 
23. ดา้นการศาสนาประเพณี

วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

จดังานประเพณีลอย
กระทง ม.2 

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

30,000 เพื่อส่งเสริม
ประเพณีทอ้งถ่ิน
ใหค้งอยูสื่บไป 

1 คร้ัง 

24. ดา้นการศาสนาประเพณี
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

จดักิจกรรมวนัผูสู้งอายุ
ต าบลคลองเส 

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

50,000 เพื่อส่งเสริม
ประเพณีทอ้งถ่ิน
ใหค้งอยูสื่บไป 

1 คร้ัง 

25. ดา้นการศาสนาประเพณี
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

จดังานประเพณีเดือน
สิบค่ากระจาด ม.1-8 

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

32,000 เพื่อส่งเสริม
ประเพณีทอ้งถ่ิน
ใหค้งอยูสื่บไป 

1 คร้ัง 

26. ดา้นการศาสนาประเพณี
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

วนังานทอ้งถ่ินไทย เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

20,000 เพื่อส่งเสริม
ประเพณีทอ้งถ่ิน
ใหค้งอยูสื่บไป 

1 คร้ัง 

27. ดา้นการพฒันาชุมชน 
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อยเพื่อ
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์นของ
ประชาชน 

โครงการจดัท า
ประชาคมหมู่บา้นต าบล 

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

5,000 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น 

1 คร้ัง 

28. ดา้นการพฒันาชุมชน
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อยเพื่อ
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์นของ
ประชาชน 

จดักิจกรรมรณรงค์
ต่อตา้นสูบบุหร่ีโลก 
และวนัส าคญัอ่ืน ๆ 

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให ้

5,000 เป็นการรณรงค์
ป้องกนัการติด
เสพติด 

1 คร้ัง 

29. ดา้นการพฒันาชุมชนสงัคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยเพื่อความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยสิ์นของ
ประชาชน 

ค่าใชจ่้ายศูนยป้์องกนั
เฝ้าระวงัยาเสพติด 

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

10,000 เพื่อป้องกนัการ
ติดยาเสพติดมาก
ข้ึน 

1 คร้ัง 

30. ดา้นการพฒันาชุมชน
สังคมและรักษาความ

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เก่ียวกบั

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

5,000 เพื่อสนบัสนุน
การใหค้วามรู้

1 คร้ัง 
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สงบเรียบร้อยเพื่อความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน 

ประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

เก่ียวกบัการมี
ส่วนร่วม 

31. ดา้นการพฒันาชุมชน
สังคมและรักษาความ
สงบเรียบร้อยเพื่อความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน 

โครงการเสริมสร้าง
จริยธรรม 

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

10,000 เพื่อสนบัสนุน
การใหป้ระชาชน
เขา้วดัฟังเทศน์ 

1 คร้ัง 

32. ดา้นการพฒันาชุมชน
สังคมและรักษาความ
สงบเรียบร้อยเพื่อความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน 

โครงการเฝ้าระวงั
อุบติัเหตุทอ้งถนน 

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

30,000 เพื่อป้องกนัและ
ลดอุบติัเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่และเทศ
การสงกรานต ์

1 คร้ัง 

33. ดา้นการพฒันาชุมชนสงัคม
และรักษาความสงบ
เรียบร้อยเพื่อปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์นของ
ประชาชน 

โครงการอบรมกรรมการ
ศูนยส์งเคราะห์หมู่บา้น ม.
1-8 

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

5,000 เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ในการ
ป้องกนัและ
แกปั้ญหา
ผูป้ระสบภยัฯ 

1 คร้ัง 

34. ดา้นการพฒันาดา้น
การศึกษา สาธารณสุข 
เพื่อพฒันาใหป้ระชาชน
มีคุณภาพชีวติท่ีดี 

โครงการจดักิจกรรมวนัเด็ก เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

60,000 เพ่ือส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหเ้ด็ก
และเยาวชน
แสดงออกในทางท่ี
เหมาะสม 

1 คร้ัง 

35. ดา้นการพฒันาดา้น
การศึกษา สาธารณสุขเพื่อ
การพฒันาใหป้ระชาชนมี
คุณภาพชีวติท่ีดี 

โครงการกิจกรรมศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

10,000 เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชน
แสดงออกท่ี
เหมาะสม 

1 คร้ัง 

36. ดา้นการพฒันาดา้น
การศึกษา  สาธารณสุขเพื่อ
การพฒันาใหป้ระชาชนมี
คุณภาพชีวติท่ีดี 

ค่าอาหารเสริม (นม)
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก/
อาหารกลางวนัศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 2 ศูนย ์

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรับบาลจดัสรรให้ 

319,200 ส่งเสริมใหเ้ด็กมี
สุขภาพแขง็แรง 

1 คร้ัง 

37. ดา้นการพฒันา
การศึกษา  สาธารณสุข

ปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก 2 ศูนย ์

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

60,000 ป้องกนัความ
ปลอดภยัของเด็ก 

1 คร้ัง 
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เพื่อการพฒันาให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี 

38. ดา้นการพฒันา
การศึกษา สาธารณสุข
เพื่อการพฒันาให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี 

ค่าอาหารกลางวนั
โรงเรียนในสังกดั สพฐ. 
2 โรงเรียน 

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

1,087,320 เพื่อเด็กไดกิ้น
อาหารครบทั้ง 5 
หมู่ 

1 คร้ัง 

39. ดา้นการพฒันา 
การศึกษา สาธารณสุข
เพื่อการพฒันาให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี 

โครงการมหกรรมการ
จดัการศึกษาทอ้งถ่ิน 

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

30,000 ส่งเสริมดา้นการ
เรียนการสอน
อยา่งถูกวธีิ 

1 คร้ัง 

40. ดา้นการพฒันา
การศึกษา สาธารณสุข
เพื่อการพฒันาให้
ประชาชนมีคุณภาพท่ีดี 

ค่าวคัซีนพิษสุนขับา้
ทรายอเบท ป้องกนั
ไขเ้ลือดออก 

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

100,000 เพื่อรณรงคฉี์ด
วคัซีนป้องกนั
โรคพิษสุนขับา้
เพื่อลดความเส่ียง
ต่อสุนขักดั 

1 คร้ัง 

41. ดา้นการพฒันาการ
บริหารจดัการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ค่าใชจ่้ายส าหรับด าเนิน
โครงการตามพระราช
เสาวณีย ์

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

5,000 เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระนาง
เจา้พระบรมราชิ 
นีนาถ 

1 คร้ัง 

42. ดา้นการพฒันาการ
บริหารจดัการองคก์ร 

โครงการสัมมนาศึกษาดู
งาน สมาชิกสภาฯ/
พนกังานส่วนต าบล/
ลูกจา้ง อบต. 

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

400,000 เพื่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังาน 

1 คร้ัง 

43 ดา้นการพฒันาการ
บริหารจดัการองคก์ร 

โครงการจดักิจกรรม
งานรัฐพิธี 

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

35,000 เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติ รัชกาลท่ี 9 
 

1 คร้ัง 

44. ดา้นการพฒันาการ
บริหารจดัการองคก์ร 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกิจการ

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

10,000 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน

1 คร้ัง 
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สภาฯ ร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น 

45. ดา้นการพฒันาการ
บริหารจดัการองคก์าร 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทศัน์บริเวณ อบต. 

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

10,000 เพื่อความสวยงาม
สถานท่ีราชการ 

1 คร้ัง 

46. ดา้นการพฒันาการ
บริหารจดัการองคก์าร 

จดัซ้ือครุภณัฑ ์
(ส านกังานปลดั) 

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

50,000 เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบติังาน 

1 คร้ัง 

47. ดา้นการพฒันาการ
บริหารจดัการองคก์าร 

อุดหนุนองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และจดัสรรให้ 

35,000 เพื่ออ านวยความ
สะดวกสถานท่ีศูนย์
ขอ้มูลข่าวสาร 

1 คร้ัง 

48. ดา้นการพฒันาการ
บริหารจดัการองคก์าร 

ค่าจา้งท่ีปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วจิยัประเมินผล 
หรือพฒันาระบบต่าง ๆ 

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

5,000 เพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน 

1 คร้ัง 

49. ดา้นการพฒันาการ
บริหารจดัการองคก์าร 

บ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพยสิ์น
(ส านกังานปลดั) 

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

200,000 เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบติังาน 

1 คร้ัง 

50. ดา้นการพฒันาการ
บริหารจดัการองคก์าร 

จดัซ้ือครุภณัฑ์
(ส านกังานปลดั) 

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

60,000 เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบติังาน 

1 คร้ัง 

51. ดา้นการพฒันาการ
บริหารจดัการองคก์าร 

จดัซ้ือครุภณัฑ ์(ส่วน
การคลงั) 

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

40,000 เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบติังาน 

1 คร้ัง 

52. ดา้นการพฒันาการ
บริหารจดัการองคก์าร 

จดัซ้ือวสัดุ (ส่วนการ
คลงั) 

เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

70,000 เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบติังาน 

1 คร้ัง 

53. ดา้นการพฒันาการ
บริหารจดัการองคก์าร 

จดัซ้ือวสัดุ (ส่วนโยธา) เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

15,000 เพื่ออ านวยความ
สะดวกการ
ปฏิบติังาน 

1 คร้ัง 

54. ดา้นการพฒันาการ
บริหารจดัการองคก์าร 

จดัซ้ือวสัดุ (ส่วนโยธา) เงินอุดหนุนรัฐบาลจดัเก็บ
และรัฐบาลจดัสรรให้ 

10,000 เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบติังาน 

1 คร้ัง 
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ตารางแสดงผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ยทุธศาสตร์ แผนการด าเนินการ

ทั้งหมด 
อนุมติังบประมาณ ลงนามสญัญา เบิกจ่าย 100 % 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสาธารณูปโภค 

9 1,802,000 9 1,802,000 9 1,802,000 9 1,802,000 9 25.84 

2.ดา้นการพฒันารายได ้
เศรษฐกิจ และ
กระบวนการผลิตดา้น
การเกษตรให้มีคุณภาพ 

4 80,000 4 80,000 4 80,000 4 80,000 4 1.48 

3.ดา้นการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี ศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินและนนัทนาการ 

10 522,000 10 522,000 10 522,000 10 522,000 10 9.68 

4.ดา้นการสาธารณสุข
และพฒันาคุณภาพชีวิต 

7 70,000 7 70,000 7 70,000 7 70,000 7 1.30 

5.ดา้นการพฒันาดา้น
การศึกษาและ
สาธารณสุข เพื่อพฒันา
ให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

7 1,666,520 7 1,666,520 7 1,666,520 7 1,666,520 7 30.92 

6.ดา้นการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 0.09 

7.ดา้นพฒันาบริหาร
องคก์ร 

15 1,251,000 15 1,251,000 15 1,251,000 15 1,251,000 15 28.73 

 

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาในเชิงคุณภาพ 
             การประเมินผลแผนพฒันาในปีท่ีผา่นมา องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเสไม่สามารถด าเนินการ
โครงการตามแผนท่ีวางไวไ้ดท้ั้งหมด  เน่ืองจากจ านวนโครงการท่ีเป็นความตอ้งตอ้งการของประชาชนมีมาก  
และจ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณในการด าเนินการสูง ประกอบกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีรายไดน้อ้ย ท าให้
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งบประมาณในการพฒันามีอยูอ่ยา่งจ ากดัการประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาในเชิงคุณภาพ แยกตาม
ยทุธศาสตร์ดงัน้ี 
 
 
 
 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
           มีการก่อสร้าง ส ารวจ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสิ่งสาธารณูปโภค ภายในต าบล เช่นการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในต าบล การส ารวจขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส ารวจ
การพัฒนาแหล่งน้ าภายในต าบล เพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร มีการขุดลอกแหล่งน้ าต่าง ๆ 
เพ่ือประโยชน์ใช้การเกษตรได้อย่างเพียงพอ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ปลูกฝังจิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติในต าบลการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การก าจัดขยะมูลฝอย 

 

      2.ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      มีการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในต าบล ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์

ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด รวมทั้งให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาด และป้องกันโรคติดต่อ ให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีน ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า การฉีดน้ ายาพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย (โรคไข้เลือดออก) ให้ความส าคัญในเรื่องการศึกษา เน้น
พัฒนาเด็กเพ่ือเป็นรากฐานในอนาคต มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ สนับสนุนกองทุนหมุนเวียนเพื่อ
ส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆในต าบล อบรมการใช้ปุ๋ยทางธรรมชาติในการเกษตรแทนการใช้สารเคมี  
การส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพท า 

            ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
จัดกิจกรรมสื่อการเรียน การสอน พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กให้เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการกระบวนการ
เรียนรู้ ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมถึงกิจกรรมทางด้านศาสนา  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก  เยาวชน และ
ประชาชนพัฒนาสุขภาพอนามัยโดยการออกก าลังกายและตระหนักถึงความส าคัญของการออกก าลังกาย 
 

        3.ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
              มีการจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือความสะดวกของเจ้าหน้าที่ใน
ปฏิบัติหน้าที่การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 

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

          5.ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ  
               สิ่งแวดลอ้ม 

         ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ใน
รฐัธรรมนูญ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการก าหนดนโยบาย และการ
วางแผนพัฒนาต าบล  พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชน  ปรับปรุง  
ซ่อมแซมและจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือรองรับการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
 

  6.ด้านการพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีดประเพณี และภูมิปัญญา   
ท้องถิ่น 
           จัดกิจกรรมทางประเพณีของไทย เช่นวันสงกรานต์  วันลอยกระทง สนับสนุนประเพณีส าคัญ
ทางศาสนาของชาวไทย จัดงานวันส าคัญของชาติต่าง ๆ เช่นวันพ่อ  วันแม่ 

  7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
               มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ให้ประชาชนได้ทราบ เช่นการจัดท า
วารสาร อบต.จ านวน1 ครั้ง/ปี มีการจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรของ อบต. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งเครื่องอ านวยความสะดวก เช่นทางขึ้นผู้พิการ (บริเวณ อบต.) มีการประชาคมเพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
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ส่วนที่ 3  
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

 
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส 
 
                     คลองเสแห่งการเรียนรู้ เป็นเมืองน่าอยู่สู่สังคมพัฒนายั่งยืน 
 
พันธกิจ หลักการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบันได้ก าหนดอ านาจหน้าที่หลักในมาตรา 66  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ “พัฒนาต าบลทั้งในด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” และองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส ได้ก าหนดพันธกิจหลักที่จะด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 
พันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส 
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1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานให้ครอบคลุมที่สอดคล้องตามความต้องการของประชาชน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และการสาธารณสุข เพ่ือสร้างเสริมศักยภาพให้ประชาชน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาสังคมและประชาชนมีส่วนร่วม 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนของกลุ่มอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นควบคู่กับการ

พัฒนาการทอ่งเที่ยว 
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีให้ยั่งยืน 
7. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 
1.ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ า และสภาพแวดล้อมที่ดีมี
มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2.ประชาชนมีคุณภาพที่ดี 
3.ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.ประชาชน มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
5.ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.มีศิลปวัฒนธรรม ศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
7.อบต.มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 

ล า 
ดับ 
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจั งหวัด
นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อบต. 

1. ย.5 การสร้างความเชื่อมโยง
กับประเทศในภูมิภาคเ พ่ือ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
 
 

ย.5 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางคมนาคมและ
การโลจิสติกส์ 

ย.2. การพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับ
มาตรฐานสากลที่สามารถสร้าง
อาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 

ย.1 การปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ย.1 การปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

 ย.1 การสร้างความเป็นธรรม
ในสังคม 

ย.1 การผลิต แปรรูปและ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร พื ช
เศรษฐกิ จยางพาราและ
ปาลม์น้ ามันที่มีคุณภาพแบบ
ครบวงจร 

ย.4 การสร้างความมั่นคงบน
ฐานชุมชนเข้มแข็ง 

ย.2 การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ย.2 การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 ย.1 การสร้างความเป็นธรรม
ในสังคม 

ย.4 การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว 
ชุมชนเข็มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง 
อย่างยั่งยืน 

ย.4 การสร้างความมั่นคงบน
พ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง 

ย.3 การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ
ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ
เรียบร้อย 

ย.3 การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบสังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

 ย . 4 ก า ร ป รั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง ย.2 การท่องเที่ยวนานาชาติ ย.2 การพัฒนาการท่องเที่ยว ย.4  การ พัฒนาด้ านการ ย.4  การ พัฒนาด้ านการ
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เศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน 

ที่ยั่งยืน เชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับ
มาตรฐานสากลที่สามารถสร้าง
อาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 

วางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

วางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

 
 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อบต. 

5 ย.6 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

ย.4 การท่องเที่ยว
นานาชาติที่ยั่งยืน 

ย.3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า 
สิ่งแวดล้อมและพลังงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและ
การใช้พลังงานสะอาด 

ย.5 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ย.5 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

6 ย.3 ความเข็มแข็งภาค
เกษตร ความมั่นคงของ
อาหารและพลังงาน 

ย.3 พัฒนาการเกษตรที่มี
ศักยภาพในพ้ืนฐานให้มี
ความเข็มแข็ง(ข้าว,ไม้ผล
ปศุสัตว์ ประมง 

ย.5 การพัฒนาสังคมแก่งการ
เรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือสร้าง
คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 

ย.6 การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

ย.6 การพัฒนาด้าน
ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

7 ย.5 การสร้างความเชื่อมโยง
กับประเทศในภูมิภาคเพ่ือ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม 
ย.7 ในการปรับปรุง 

ย.1 การผลิต แปรรูปและ 
การบริหารจัดการพืช
เศรษฐกิจยางพาราและ 
ปาล์มน้ ามันที่มีคุณภาพ
แบบครบวงจร 

ย.5 การพัฒนาสังคมแห่งการ
เรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือสร้าง
คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 

ย.7 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ย.7 การพัฒนา
กระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กรและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
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เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
บริหารงานของรัฐวิสาหกิจ
ให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนในการใช้บริการ
อย่างแท้จริง 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี 
 
               องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (2559-
2561) ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1.1 ด้านการคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
เขื่อน ผนังกันดิน ศาลาริมทาง และพัฒนาระบบจราจร 
             1.2 ด้านสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟ้า-ประปา พัฒนาแหล่งน้ า 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 ด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กรและผู้น าชุมชน 
7.3 ด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
7.4 ด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
7.5 ด้านส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
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 รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ 
     พระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย    
     และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
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11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเกส มีความละอาย 
     เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 
12.ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช.ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้าน 
 
1.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3.ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 
 
4.ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7.ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ใน
การใช้บริการอย่างแท้จริง 
8.ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตให้
ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
9.ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         95                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ 4 

แนวทางการติดตามและประเมินผล 
 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมิน 
 
            องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส  ได้มีค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส ที่       /2556 ลงวันที่      
มีนาคม   2556  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -2561)ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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                           กรรมการ/เลขานุการ 
11.นายนภดล  พระวิวงศ์                               กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที ่ 1.ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
           2.ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
          3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 
          4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานที่เห็นควร 
 
4.2 การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
          การติดตามและประเมินผล การบริหารและการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี 
(2559-2561) ได้พิจารณาก าหนดแบบรายงานให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

1. การข้อแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี 
2. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในรูปของสัดส่วนของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณให้ส่วนราชการสามารถด าเนินการตามโครงการได้ 
 
 

3. การติดตามและการรายงานผลด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 -2561) ได้ก าหนดแผน
รายงานผลให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

-ระยะเวลาการด าเนินงานแต่ละโครงการอยู่ภายใต้ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

-งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการอยู่ภายใต้งบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
-ผลการด าเนินงานในแต่ละโครงการบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
-ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 
                 รายงานการบริหารและการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้คณะกรรมการพัฒนา อบต. 
ทราบเป็นประจ าทุกปี ตามแบบที่ก าหนดโดยเป็นการก ากับติดตามและให้มีการสรุปผลการบริหาร/
โครงการ/แผนงาน และการด าเนินงานโครงการละ 1 ครั้ง และมีการประเมินผลรวมทั้งปี ๆละ 1 ครั้ง 
และรายงานผลต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้บริหารฯ คณะกรรมการพัฒนา อบต.และประกาศให้
ประชาชนทราบต่อไป 
 
********************************************************************************************* 
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