๑

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2559
ครั้งที่ 1
วันศุกร์ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ผู้มาประชุม
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

๑. นายทองใบ พุดชู ประธานสภา ฯ ทองใบ พุดชู
๒. นางประภาศรี งามสง่า รองประธานสภาฯ
๓. นายบุญเพ็ง จันทร์ล้า สมาชิก อบต.หมู่ ๑
๔. นายประสิทธิ์ บุญมาก สมาชิก อบต.หมู่ ๑ ประสิทธิ์ บุญมาก
๕. นายวิระศักดิ์ ภูมะลา สมาชิก อบต.หมู่ ๒
๖. นางสาวบังอร คงแถลง สมาชิก อบต.หมู่ ๒ บังอร คงแถลง
๗. นางสาวแจ้ง ประทุมแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ ๓
๘. นางวิลัย ดาศรี สมาชิก อบต.หมู่ ๓
๙. นายอนุวัฒน์ มาลีหวล สมาชิก อบต.หมู่ ๔
๑๐. นายประยงค์ นาดี สมาชิก อบต.หมู่ ๔
๑๑. นายบุญชู อเนกดี สมาชิก อบต.หมู่ ๕
๑๒. นายเอ็ด โคกแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ ๕
๑๓. นางสาวสุวรรณา คาดีวี สมาชิก อบต.หมู่ ๖
๑๔. นายบุญจันทร์ แสวงสุข สมาชิก อบต.หมู่ ๖
๑๕. นายเหรียญ บุญมี สมาชิก อบต.หมู่ ๗
๑๖. นายสถิตพงษ์ ครองสัตย์ สมาชิก อบต.หมู่ ๘
๑๗. นายสมหมาย มียิ่ง สมาชิก อบต.หมู่ ๘
๑๘. นายเชิด สุขสนิท สมาชิก อบต.หมู่ ๙ เชิด สุขสนิท
๑๙. นายสมบูรณ์ งามเลิศ สมาชิก อบต.หมู่ ๙
๒๐. นางพรรณทิภา อยู่เย็น สมาชิก อบต.หมู่ ๑๐
๒๑. นายนพรัตน์ เงางาม สมาชิก อบต.หมู่ ๑๐ นพรัตน์ เงางาม
๒๒. นายวิโรจน์ แสนสุด สมาชิก อบต.หมู่ ๑๑
๒๓. นายสุวัฒน์ ยิ้มดี เลขานุการสภาฯ

ผู้ไม่มาประชุม – ไม่มี

ประภาศรี งามสง่า
บุญเพ็ง จันทร์ล้า
วิระศักดิ์ ภูมะลา
แจ้ง ประทุมแก้ว
วิลัย ดาศรี
อนุวัฒน์ มาลีหวล
ประยงค์ นาดี
บุญชู อเนกดี
เอ็ด โคกแก้ว
สุวรรณา คาดีวี
บุญจันทร์ แสวงสุข
เหรียญ บุญมี
สถิตพงษ์ ครองสัตย์
สมหมาย มียิ่ง
สมบูรณ์ งามเลิศ
พรรณทิภา อยู่เย็น
วิโรจน์ แสนสุด
สุวัฒน์ ยิ้มดี

๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง ลายมือชื่อ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายสามารถ ครองสัตย์
นายก อบต. สามารถ ครองสัตย์
นายปฏิวัติ สระแก้ว รองนายก อบต.
ปฏิวัติ
นายสุจิน พรมตวง รองนายก อบต.
นางสมใจ ณ.เชียงใหม่ เลขานุการนายก อบต. สมใจ ณ.เชียงใหม่
นายสมเกียรติ สาระ หัวหน้าสานักปลัด สมเกียรติ สาระ
นายบุญมี จาปาจีน ผอ.กองช่าง บุญมี จาปาจีน
๗. นางชนันท์กานต์ ชนะทะเล นัก
วิเคราะห์ฯ
๘. นางสาวอนุธิดา นิยมวัน นักวิชาการเงินและบัญชี อนุธิดา นิยมวัน
๙. นางสาวจุฬาลักษณ์ อินทร์แป้น ผู้ช่วย นักวิเคราะห์ ฯ

สระแก้ว
สุจิน พรมตวง

ชนันท์กานต์ ชนะทะเล
จุฬาลักษณ์ อินทร์แป้น

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจาปี ๒๕๕9
วันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๕9 เวลา 09.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
-----------------------------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
3.1.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑.ร่างพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
4.2.ร่างแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๓

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ
แจ้งเพื่อทราบเรื่องกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจาปี พ.ศ.2559 นี้ เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงไว้
(นายทองใบ พุดชู) ทุกข์ทางองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอตลอดทั้งผู้นาชุมชนได้ประชุมและมีข้อตกลงร่วมกันว่า
ควรงดการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงแต่ได้เตรียมการเรื่องสถานที่สาหรับให้ประชาชนในพื้นที่ได้ลอย
กระทงตามประเพณีจึงขอแจ้งให้ทราบและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
ที่ประชุม:
-รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ.2559 )
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม
2559 โดยไม่มีการแก้ไข เป็นเอกฉันท์ จานวน 21 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2559-2561)
ประธานสภาฯ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
(นายทองใบ พุดชู) ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุมทราบ
นักวิเคราะห์ฯ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
(นางชนันท์กานต์ ชนะทะเล)ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะต้องดาเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศ ผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ได้รับการ
แต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ได้ดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบล โดยให้มีการประชุมกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออก
พื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ /กิจกรรม ที่ดาเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ

๔

ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ และเพื่อให้สอดคล้องกับ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดทาแผนพัฒนาสามปี สอดคล้องกับปัญหา
ความ
ต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ขึ้น และสรุป
รายงานผลเสนอและเสนอความคิดเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองอียอและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโดยทั่วกันตามลาดับต่อไป โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว ดังนี้
1.จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)
ปี ๒๕๕8

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
2) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข
3) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
4) ยุทธศาสตร์ ด้าน
สวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์
5) ยุทธศาสตร์ ด้านการ
ฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
7) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเมืองการบริหาร
รวมทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปี ๒๕60
ผลการ
โครงการ
ผลการ
โครงการ
ผลการ
โครงการ ดาเนินงาน
(เป้าหมาย) ดาเนินงาน (เป้าหมาย) ดาเนินงาน (เป้าหมาย)
(ยังไม่
ดาเนินการ)
4
7
10
3
8
20

ปี ๒๕59

9

14

19
37

24

16

18

1
5

15

-

9

3

45

-

22

13

5

13

11

11

25

8

5

9

35

-

31

12

24

8

21

-

141

73

135

49

122

-

51.77

36.30

-

ปี ๒๕61

ปี ๒๕๖2

ยังไม่ถึงปีงบประมาณ

๕

2.ผลการดาเนินงาน
การ แผนพั แผนกา ข้อบัญ
ดาเนิน ฒนา
ร
ญัติ
งาน สามปี ดาเนิน ๒๕๕8
๒๕๕8 งาน
๒๕๕8
จานวน 141
73
67
โครงกา
ร
ร้อยละ
-

ดาเ แผนพั แผนกา ข้อบัญ
นิน ฒนา
ร
ญัติ
การ สามปี ดาเนิน ๒๕๕9
ได้ ๒๕๕9 งาน
จริง
๒๕๕9
35 135
65
49

ดาเ แผนพั แผนกา ข้อบัญ
นิน ฒนา
ร
ญัติ
การ สามปี ดาเนิน ๒๕60
ได้ ๒๕60 งาน
จริง
๒๕60
39 122

ดาเ
นิน
การ
ได้
จริง
-

3.ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖1)
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๓.๑ วิสัยทัศน์
๓.๒ พันธกิจ
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
รวม

คะแนนเต็ม
๑๐
๒๕
๖๕
(๕)
(๕)
(๑๐)
(๕)
(๑๕)
(๑๐)
(๑๕)
๑๐๐

คะแนนที่ได้
๑๐
๒๕
๖๕
(๕)
(๕)
(๑๐)
(๕)
(๑๕)
(๑๐)
(๑๕)
๑๐๐

4. ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน มีเพียงข้อร้อง
ทุกข์ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการแก้ไขให้ เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้
ดาเนินการแก้ไขแล้ว ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปัญหาที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตาบลยังไม่
สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนในพื้นที่ก็จะเกิดความวิตก กังวล และเกิดความไม่พอใจในที่สุด
๕. ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตาบล
๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล มีดังนี้
ปัญหา
๑) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ทาให้ไม่สามารถดาเนินการโครงการได้ทั้งหมด

๖

๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทางานยังมีไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ
๓) ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจานวนมาก
อุปสรรค
๑) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้
ปัญหา
๑) การจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒) องค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้
ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓) องค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถดาเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
อุปสรรค
๑) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
๓) องค์การบริหารส่วนตาบลตั้งงบประมาณในการดาเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่
เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทาให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่
๖. ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ มีระดับความสาเร็จที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๖.๑ การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
๑) การจัดทาแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทา
แผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การจัดทาแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะทางการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสาม
๓) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) องค์การบริหารส่วนตาบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่
ละด้านที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๕) ควรพิจารณาดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด เช่น การ
แก้ไขปัญหาเรื่องน้าประปา การขาดแคลนน้าในการอุปโภค-บริโภค และปัญหา ภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นเป็น
ประจาทุกปี
(รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ)
ที่ประชุม:
-รับทราบ
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายงานการติดตามและประเมินผล
(นายทองใบ พุดชู) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หรือไม่
ที่ประชุม:
- ไม่มี

๗

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
ประธานสภาฯ ระเบียบของการเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
(นายทองใบ พุดชู) ตาบลหนองอียอแจ้งแก่ที่ประชุมทราบครับ
เลขานุการสภาฯ
ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี)
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559กาหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จะต้องจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยกระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ว่า จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอและ
กาหนดให้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ก่อนปีงบประมาณ
ถัดไป ในส่วนของรายละเอียดการจัดทาแผน ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ
นักวิเคราะห์ฯ
“ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
(นางชนันท์กานต์ ชนะทะเล)พ.ศ. ๒๕๕๙” ข้อ ๔ ให้ยกเลิกบทนิยามคาว่า “แผนพัฒนา” “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”
“แผนพัฒนาสามปี”“โครงการพัฒนา” “การเพิ่มเติม” และ“การเปลี่ยนแปลง” ในข้อ ๔ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่กาหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
แผนพัฒนาอาเภอแผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและ
เป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของข้อ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) กาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก
(ก) อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอานาจหน้าที่ที่มีผลกระทบ
ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ (ค) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดาเนินการ
ในยุทธศาสตร์ที่สาคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น

๘

(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน
ในการนาประเด็นข้างต้นมาจัดทาแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคานึงถึง
สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ มาประกอบการพิจารณา
ด้วย
(๒) ร่วมจัดทาร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดทาร่างแผนพัฒนาในการจัดทาร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตาบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นาปัญหาความ
ต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดาเนินการ
เองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอานาจหน้าที่ ”
“ข้อ ๑๗ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนา
และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
จากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล
นามาวิเคราะห์เพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับองค์การ
บริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีต่อไป”
“ข้อ ๑๘ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล เมืองพัทยา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดทาหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป
ให้นายอาเภอมีอานาจขยายเวลาการจัดทาหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
“ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๙

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับองค์การ
บริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช้ต่อไป”
ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ไม่ให้ดาเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อ ๑๕ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดาเนินงาน การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ที่มีอยู่เดิมหรือดาเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้
บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ส่วน
ที่ 1สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
1.4 ลักษณะของดิน
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
2.2 การเลือกตั้ง
3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
4.2 สาธารณสุข
4.3 อาชญากรรม
4.4 ยาเสพติด
4.5 การสังคมสงเคราะห์
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
5.2 การไฟฟ้า
5.3 การประปา
5.4 โทรศัพท์
5.5 ไปรษณีย/์ การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
6.2 การประมง

๑๐

6.3 การปศุสัตว์
6.4 การบริการ
6.5 การท่องเที่ยว
6.6 อุตสาหกรรม
6.

6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
8 แรงงาน

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
7.2 ประเพณีและงานประจาปี
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า
8.2 ป่าไม้
8.3 ภูเขา
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
9. อื่น ๆ (ถ้ามี/ระบุด้วย)
ส่วนที่ 2สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560)
1. สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557-2560
1.1
สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ
1.2
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
1.3
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
2. ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 25572560
2.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่สาคัญ
2.2 ผลกระทบ
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557-2560
ส่วนที่ 3ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1.3
THAILAND 4.0
1.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
จังหวัด

๑๑

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
2.2 ยุทธศาสตร์
2.3 เป้าประสงค์
2.4 ตัวชี้วัด
2.5 ค่าเป้าหมาย
2.6 กลยุทธ์
2.7
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
2.8
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3.4
แผนผังยุทธศาสตร์
3.5
ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด
3.6
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
3.7
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ส่วนที่ 4การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
1.
แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.
บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล
1. ก
ารติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
ที่ประชุม:
- รับทราบ
นักวิเคราะห์ฯ รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ มี
(นางชนันท์กานต์ ชนะทะเล)ดังนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบท้าย)

๑๒

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ปี 2562
ปี 2563

ปี 2561

ยุทธศาสตร์

ปี 2564

รวม 4 ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
1.2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

5

980,000

5

980,000

6

1,180,000

6

1,180,000

22

4,320,000

-

-

-

-

2

600,000

2

600,000

4

1,200,000

1.3.แผนงานการเกษตร

2

4,500,000

2

4,500,000

1

1,500,000

1

1,500,000

6

12,000,000

รวม

7

5,480,000

7

5,480,000

9

3,280,000

9

3,280,000

32

17,520,000

2.1.แผนงานสาธารณะสุข

6

580,000

7

740,000

7

740,000

7

740,000

27

2,800,000

2.2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
2.3.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
รวม

2

270,000

2

270,000

2

270,000

2

270,000

8

1,080,000

3

480,000

3

480,000

3

480,000

3

480,000

12

1,920,000

11

1,330,000

12

1,490,000

12

1,490,000

12

1,490,000

47

5,800,000

1.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

2.ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

๑๓

ปี 2561

ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รวม 4 ปี

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงกา
ร

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

7
8
2

1,280,000
6,410,000
3,000,000

7
8
2

1,280,000
6,410,000
3,000,000

8
8
2

2,780,000
6,960,000
3,000,000

7
8
2

1,280,000

6,960,000
3,000,000

29
32
8

6,620,000
26,740,000
12,000,000

4

1,020,000

4

1,020,000

4

1,020,000

5

1,520,000

17

4,580,000

2

2,900,000

2

2,900,000

2

3,000,000

1

2,000,000

7

10,800,000

รวม
4.ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข
4.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป

23

14,610,000

23

14,610,000

24

16,760,000

23

14,760,000

93

60,740,000

4

3,100,000

4

3,100,000

4

3,100,000

4

3,100,000

16

12,400,000

4.2.แผนงานเคหะและชุมชน

1

-

1

-

1

-

1

-

4

-

4.3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
4.4.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
4.5.แผนงานงบกลาง

4

1,250,000

4

1,250,000

4

1,250,000

4

1,250,000

16

5,000,000

1
4

200,000

400,000

14,560,000

1
4

200,000

13,060,000

2
4

400,000

13,060,000

2
4

14,560,000

6
16

1,200,000
55,240,000

รวม

14

17,610,000

15

17,810,000

15

19,310,000

14

19,110,000

58

73,840,000

3.ด้านการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2.แผนงานการศึกษา
3.3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
3.4.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
3.5.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑๔

ปี 2561

ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี 2562
จานวน
โครงการ

ปี 2563

ปี 2564

รวม 4 ปี

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงกา
ร

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

5.ด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

7

11,220,000

7

11,220,000

7

11,220,000

7

11,220,000

28

44,880,000

5.2.แผนงานการเกษตร

3

320,000

3

320,000

3

320,000

3

320,000

12

1,280,000

รวม

10

11,540,000

10

11,540,000

10

11,540,000

10

11,540,000

40

46,160,000

6.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

29

27,620,000

38

33,410,000

58

36,640,000

72

39,800,000

197

104,060,000

รวม

29

27,620,000

38

33,410,000

58

36,640,000

72

39,800,000

197

137,470,000

7.1.แผนงานด้านบริหารงานทั่วไป

14

4,110,000

14

4,160,000

14

4,210,000

14

4,260,000

56

16,740,000

รวม

14

4,110,000

14

4,160,000

14

4,210,000

14

4,260,000

56

16,740,000

รวมทั้งสิ้น

108

82,300,000

119

88,500,000

142

93,230,000

154

94,240,000

523

358,270,000

6.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7.ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

๑๕

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ 21 เสียง , งดออกเสียง ไม่มี , ไม่เห็นด้วย ไม่มี
มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
4.2.ร่างแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประธานสภาฯ เรื่อง การพิจารณาร่างแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ
.ศ. ๒๕60
(นายทองใบ พุดชู) ให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
จนท.วิเคราะห์ฯ
แผนการดาเนินงาน ที่กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
(นางชนันท์กานต์ ชนะทะเล)
การจัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 นั้น มิใช่การจัดทาแผนพัฒนา แต่เป็นแผนที่รวบรวมแผนงาน
โครงการกิจกรรม ที่ดาเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่การ
ดาเนินการแผนการดาเนินงาน เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี กล่าวคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน
โครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี มาจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน เพื่อเป็นตัวกาเนิดทิศทางในการดาเนินงาน ให้ตรงเป้าหมาย
และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ดังนั้น แผนการ
ดาเนินงาน จึงมีลักษณะกว้าง ดังต่อไปนี้
1. เป็นแผนที่ต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี
และงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560
2. เป็นแผนที่แสดงทิศทางช่วงเวลาดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ชัดเจน
3. เป็นแผนที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะดาเนินการพัฒนา
จริง
4. เป็นแผนที่ช่วยในการควบคุมการดาเนินงานตามโครงการ/แผนพัฒนา
ต่างๆเพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้นมีการประสานและ
บูรณาการการทางานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการในการดาเนินงานจะทาให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมี
ความสะดวกมากขึ้น
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26 ) ได้กาหนดให้
องค์กรส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑๖

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศเป็น
แผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ข้อ ๒๗ แผนการดาเนินงานให้จัดทาเสร็จภายในเดือนธันวาคมของ
ปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณ
ดาเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทา
และการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
รายละเอียดร่างแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2560 ดัง
เอกสาร

๑๗

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2

25

130,000

0.37

รวม

2

25

130,000

0.37

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วย
ดาเนินการ

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
สานักปลัด/กอง
ช่าง
สานักปลัด/กอง
ช่าง

๑๘

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วย
ดาเนินการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1

7.69

100,000

0.29

สานักปลัด

แผนงานสาธารณสุข

3

23.08

265,000

0.76

สานักปลัด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4

30.77

280,000

0.80

กองช่าง

แผนงานศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ

2

15.38

240,000

0.69

กองการศึกษาฯ

แผนงานงบกลาง

1

7.69

80,000

0.23

รวม

11

84.62

965,000

2.77

สานักปลัด
สานักปลัด/กอง
ช่าง/กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

๑๙

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานกองการศึกษา
แผนงานศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ
รวม

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วย
ดาเนินการ

1
7
4
12

150,000
3,430,732
395,000
3,975,732

0.43
9.83
1.13
11.40

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ

4.55
28
18.18
54.55

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วย
ดาเนินการ

4. ยุทธศาสตร์ ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
แผนงานบริหารงานทั่วไป

2

11.11

2,200,000

6.31

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2

11.11

100,000

0.29

แผนงานงบกลาง

4

22.22

9,721,600

27.86

รวม

8

44.44

12,021,600

34.46

สานักปลัด
กองช่าง/สานัก
ปลัด
กองช่าง/สานัก
ปลัด
กองช่าง/สานัก
ปลัด

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

๒๐

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วย
ดาเนินการ

5. ยุทธศาสตร์ ด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

1

20

50,000

0.14

กองช่าง

แผนงานการเกษตร

1

20

100,000

0.29

รวม

2

40

150,000

0.43

สานักปลัด
กองช่าง/สานัก
ปลัด

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วย
ดาเนินการ

11
11

1,925,400
1,925,400

5.52

กองช่าง
กองช่าง

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
รวม

35.48
35.48

5.52

๒๑

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ยุทธศาสตร์/แนวทาง

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วย
ดาเนินการ

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

10

47.62

796,200

2.28

สานักปลัด

แผนงานกองการศึกษา

2

9.52

70,000

0.20

กองการศึกษา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1

4.76

70,000

0.20

สานักปลัด

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

1
14

4.76
66.67

580,000
1,516,200

0.17

กองช่าง
กองช่าง

รวม
รวมทั้งสิ้น

60

50.85

20,683,932

4.35

59.28

กองช่าง/สานัก
ปลัด/กอง
การศึกษาฯ

๒๒

ประธานสภาฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
(นายทองใบ พุดชู) มีผู้ใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนงาน
/โครงการ หรือไม่
ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบและให้นาร่างแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕
60 เสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ เพื่อพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ
สมาชิกท่านใดมีข้อราชการเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
(นายทองใบ พุดชู)
ส.อบต.ม.4 ผมขอสอบถามเรื่องการดาเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้าของ อบต.ว่าอยู่ในขั้นไหนแล้ว
(นายอนุวัฒน์ มาลีหวล)
รองนายกฯ ในส่วนของการดาเนินการจัดซื้อขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบราคาและรองบประมาณจัดสรรหากมี
(นายปฏิวัติ สระแก้ว) งบประมาณจะดาเนินการเพื่อให้ทันการดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องน้าให้ทันท่วงที
ส.อบต.ม.8 ขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของจัดการขยะในพื้นที่ว่าสามารถหาสถานที่ในการทิ้งขยะของตาบลได้
(นายสมหมาย มียิ่ง) หรือไม่
รองนายกฯ สาหรับการจัดการขยะหรือหาพื้นที่ในการรองรับขยะนั้นในขณะนี้ทางตาบลของเรายังไม่สามารถ
(นายปฏิวัติ สระแก้ว) ดาเนินการได้เนื่องจากก่อนการดาเนินการต้องมีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่จะ
นาขยะไปทิ้งตลอดทั้งต้องศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วย ซึ่งขั้นตอนนั้นมีอยู่หลาย
ขั้นตอนก่อนจะนามาสู่การดาเนินการดังกล่าว
ส.อบต.ม.6 ขอสอบถามเกี่ยวกับการดาเนินการก่อสร้างที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอแห่งใหม่ว่ามี
(นายบุญจันทร์ แสวงสุข) ความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
รองนายกฯ เกี่ยวกับความคืบหน้าในการดาเนินการก่อสร้างที่ทาการใหม่นั้น เนื่องจากเรายังไม่มีสถานที่ในการ
(นายปฏิวัติ สระแก้ว) ดาเนินการก่อสร้างดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นี้เราจะดาเนินการซ่อมแซมก่อนเมื่อมีสถานที่
ในการก่อสร้างแล้วก็จะมีการดาเนินการก่อสร้างต่อไป
ส.อบต.ม.10 อยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอได้จัดซื้อเก้าอี้ไว้สาหรับบริการประชาชนเพิ่มเติม
(นายนพรัตน์ เงางาม) เนื่องจากเก้าอี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีจานวนน้อยและเกิดการชารุดบางส่วน
รองนายกฯ สาหรับเก้าอี้ไว้บริการประชาชนนั้นเนื่องจากเราได้มีการจัดซื้ออย่างต่อเนื่องและวัสดุสานักงานก็มี
(นายปฏิวัติ สระแก้ว) ระยะเวลาในการใช้ประโยชน์จะดาเนินการจัดซื้อทุกปีก็ไม่สามารถดาเนินการได้
ส.อบต.ม.9 ขอสอบถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการและผู้สูงอายุเนื่องชาวบ้านบางท่านยังสับสน
(นายเชิด สุขสนิท) เกี่ยวกับระยะเวลาในการรับขึ้นทะเบียน
นักพัฒนาชุมชน การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุนั้นยังเป็นช่วงระยะเวลาเดิมคือช่วงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ยกเว้นผู้
(นางสาวเทวี แสนกล้า) พิการที่ตอนนี้ได้เปิดให้มีการรับขึ้นทะเบียนได้ตลอดไม่มีการจากัดระยะเวลาในการรับขึ้นทะเบียน
ประธานสภาฯ
สมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
(นายทองใบ พุดชู)
ที่ประชุม: -ไม่มี
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-นายเชิด สุขสนิท สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 เสนอให้ปิดการประชุม โดยมี นาย เหรียญ บุญมี สมาชิกสภา
ฯ หมู่ที่ 7 และนายวีระศักดิ์ ภูมะลา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 เป็นผู้รับรอง
ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณสมาชิกฯและขอปิดการประชุม
(นายทองใบ พุดชู)
ปิดการประชุมเวลา ๑3.50 น.

ลงชื่อ ......สุวัฒน์ ยิ้มดี...... ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลงชื่อ ......เหรียญ บุญมี..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเหรียญ บุญมี)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลงชื่อ ......ประภาศรี งามสง่า...... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางประภาศรี งามสง่า)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลงชื่อ ......พรรณทิภา อยู่เย็น...... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางพรรณทิภา อยู่เย็น)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลงชื่อ ...... ทองใบ พุดชู...... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(

นายทองใบ พุดชู)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ

