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องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้าเค็ม
อ้าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ค้าน้า
เอกสารแผนพัฒนาสามปี (พ .ศ. 2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็มได้
จัดท้าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548
ซึ่งก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท้าแผนพัฒนาสามปี โดยด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนมิถุนายนของทุกปี ในกระบวนการบริหารของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนอาจกล่าวได้ว่าการ
วางแผนเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ส้าคัญที่สุดในการที่จะน้าปัจจัยทางการบริหารมาประสาน เพื่อให้ ได้ผล
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลก็เช่นกัน
กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้เน้นความส้าคั ญ โดยได้วางระเบียบไว้ให้องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลจัดท้าวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนปฏิบัติการและการ
ติดตามประเมินผล เป็นต้น ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา นโยบายและระยะเวลาสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ้าเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปีฉบับนี้ ได้จัดท้าขึ้นตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้วาง
ระเบียบไว้ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่างๆ และเอกชน ที่มีอ้านาจหน้าที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์
กับองค์การบริหารส่วนต้าบล ทั้งที่ร่วมท้างานฐานะกรรมการสนับสนุน การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้ง
ประชาชนโดยทั่วไป
องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดท้าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) ในครั้งนี้จะเป็นแผนพัฒนาที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสู่กระบวนการอนุมัติงบประมาณจน
สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน และจะน้าแนวทางการพัฒนานี้ไปด้าเนินการให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม
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บทที 1
บทนา
แผนพัฒนาสามปีเป็นการวางระบบเพื่อเตรียมการพัฒนาในอนาคต เป็นการน้าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยจะมีโครงการหรือกิจกรรม ที่จะต้องน้ามาด้าเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปาหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีอยู่ โดยครอบคลุมในระยะเวลาสามปี และมีการด้าเนินการ
ปรับปรุงทุก ๆ ปีเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
แผนพัฒนาสามปี เป็นเอกสารที่มีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แสดง
แนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ชัดเจนและเจาะจงที่ด้าเนินการ การมีโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาที่จะด้าเนินการเป็นระยะเวลา 3 ปี และการแสดงความเชื่อมโยงกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปี กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนต้าบลใช้การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัด ท้า
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี เพื่อที่กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ
และผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามจุดประสงค์ของแผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผน 3 ปี
และการจัดท้างบประมาณประจ้าปี
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจ้าปี และน้าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
ันตอนการด้าเนินการจัดท้าแผนพัฒนาสามปี
เมื่อได้มีการก้าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในยุทธศาสตร์แล้ว ถึงขึ้นตอน
ในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท้าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้ก้าหนดขั้นตอนการจัดท้าเป็นแนวทางให้องค์การ
บริหารส่วนต้าบลไปด้าเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท้าแผน
ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความส้าคัญและความจ้าเป็นในการจัดท้าแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบ
ถึงภารกิจที่จะด้าเนินการ โดยผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติโครงการ และก้าหนดปฏิทินการท้างานไว้อย่าง
ชัดเจน หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้คณะกรรมการพัฒนาต้าบลและคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาต้าบล และหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต้าบลและประชาคมทราบ

ส่วนที 2
สภาพทัวไปและ อมลพน าน ององค์กรปกครองส่วนทองถิน
ภาพถ่ายแสดงสถานทีตังองค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้าเค็ม

ตราสั ลักษ ์ประจ้าองค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้าเค็ม

รปลักษ ะ

เป็นตรารูปวงรี

ขอบบน มีอักษร “ องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม”
ขอบล่าง มีอักษร
“ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา”
รูปตรงกลางวงรี มีรูปปลาช่อน รูปนกกระทา รูปน้้าปลา และปลาร้ากระปอง
รูปปลาช่อน สื่อความหมายว่าพื้นที่องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์คือ
ในน้้ามีปลาและในนามีข้าว และเป็นพื้นที่ที่มีปลาเป็นจ้านวนมาก
รูปน้้าปลาและปลาร้ากระปอง สื่อความหมายได้ว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อในต้าบลลาดน้้าเค็มที่สร้าง
รายได้ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากปลา ที่มีมากในต้าบลลาดน้้าเค็ม
รูปนกกระทา สื่อความหมายได้ว่า เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับประชากรส่วนใหญ่ ของต้าบลลาด
น้้าเค็ม

ส่วนที 3
สรุปผลการพัฒนาทองถินในปีทีผ่านมา
องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม ได้จัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
3 ปี
(พ.ศ.255 7-2559) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน้ามา
จัดท้าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม
ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556
การใ จ่ายงบประมา
ตารางแสดงสถานการ ์การคลัง ององค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้าเค็ม
สรุปรายรับ – รายจ่ายปีทีผ่านมา
รายรับจริง (บาท)
ประเภทรายรับ
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
1. ภาษีอากร
56,161.50
63,090.76
52,569.58
2. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
3,600.00
11,449.51
1,996.00
3. ทรัพย์สิน
238,777.49
109,352.24
287,196.99
4. เบ็ดเตล็ด
19,029.95
94,588.45
10,391.00
5. เงินอุดหนุนทั่วไป
4,853,814.00
5,625,697.00
6,024,770.00
5.1 ภาษีจัดสรร
14,477,437.11
15,348,506.68
15,143,069.44
5.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
6,780,796.00
9,087,601.00
9,152,285.00
รวมทังสิน
26,449,616.05
30,340,285.64
30,672,278.01
ประเภทรายจ่าย
1. รายจ่ายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ้า
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค
6. หมวดเงินอุดหนุน
7. หมวดรายจ่ายอื่น
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
รวมทังสิน

พ.ศ. 2555
441,225.00
1,923,884.00
1,432,132.00
10,567,514.63
189,827.68
20,000.00
104,725.00
2,019,940.00

รายจ่ายจริง (บาท)
พ.ศ. 2556
412,414.00
1,803,211.00
1,718,943.00
12,852,736.03
232,057.26
230,000.00
23,000.00
1,303,044.00

พ.ศ. 2557
597,054.75
5,815,386.00
2,912,244.00
7,029,811.49
321,273.66
1,798,845.81
507507.00
618,471.00

16,699,248.31

18,575,405.29

19,600,593.71

ส่วนที 4
การน้าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง ปี กรอบยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายการ
พัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม
. วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็มได้ก้าหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้
“ลาดน้้าเค็มก้าวหน้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ไม่เกี่ยวข้องยาเสพติด สร้างเศรษฐกิจยั่งยืน”
. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง ปี
องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็มได้ก้าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง ปี
ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม
1.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม มุ่งมั่นที่จะยกระดับด้าน
การพัฒนาด้านการคมนาคม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความ
สะดวก ความปลอดภัย โดยมีแนวทาง ดังนี้
1.1 การสร้างและบ้ารุงรักษาถนน ให้มีสภาพที่ดีขึ้นสามารถอ้านวยความสะดวกในการสัญจรไปมา ซึ่ง
เป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกพื้นที่ในองค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม
1.2 การสร้างและบ้ารุงรักษาแหล่งน้้า และชลประทาน โดยเพิ่มแหล่งน้้าเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค
หรือใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง
1.3 ปรับปรุงระบบน้้าประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งต้าบล การขยายเขตระบบประปา ก่อสร้างและ
ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน สนับสนุนการด้าเนินงานคณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน
2.
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม สนับสนุนและส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝกอบรมได้ตลอดชีวิตและมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้าง
รายได้ โดยยึดหลักการศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน ดังนี้
2.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย
เด็กๆ ศูนย์มีสุขภาวะที่ดี ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
2.2 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่
2.3 การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.4 การพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการฝกอบรม เด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ององค์กรปกครองส่วนทองถิน
แผนพัฒนาสามปี ององค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้าเค็ม
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

เปาประสงค์

“ลาดน้าเค็มกาวหนา พัฒนาแหล่งท่องเทียว ไม่เกียว องยาเสพติด สรางเศรษ กิจยังยน”
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในต้าบล

แบบ ยท.02

1.

2.

3.

4.

5.

1.1 การสร้างและ
บ้ารุงรักษาถนน
ให้มีสภาพที่ดีขึ้น
สามารถอ้านวย
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ซึ่ง เป็นการ
กระจายความ
เจริญไปยังทุก
พื้นที่ใน

2.1 สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ สื่อการ
เรียนสอนเพื่อ
การศึกษาให้แก่
โรงเรียนในเขต
พื้นที่

3.1 ปรับปรุง
ซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว
ให้มีความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน
รวมทั้งการปลูกไม้
ดอกไม้ประดับ
และสร้างพื้นที่สี
เขียว

4.1 สนับสนุน
นโยบายรัฐบาล
ในการปองกัน
ปราบปรามและ
บ้าบัดยาเสพติด
รวมทั้งจัดให้มี
สนามกีฬาที่ได้
มาตรฐานและมี
การแข่งขันกีฬา
ในระดับหมู่บ้าน
และต้าบล เพื่อให้
ประชาชน
สามารถใช้
ประโยชน์และท้า
กิจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน

5.1 ส่งเสริมระบบ
สาธารณสุขมูล
ฐานให้มีความ
เข้มแข็ง

6.

7.

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา
พัฒนา

6.1 สนับสนุน
อาชีพและพัฒนา
ฝีมือแรงงาน

7.1 ขยายเขต
ไฟฟา ปรับปรุงไฟ
ส่องสว่าง ตาม
สภาพพื้นที่ให้
ครอบคลุมและ
ทั่วถึงในเขต
รับผิดชอบของ
อบต.

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที 1

ยุทธศาสตร์ที 2

ยุทธศาสตร์ที 3

ยุทธศาสตร์ที 4

แนวทางการพัฒนา

1.2 การสร้างและ
บ้ารุงรักษาแหล่ง
น้้า และ
ชลประทาน โดย
เพิ่มแหล่งน้้าเพื่อ
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคหรือใช้ใน
ด้านการเกษตรให้
ครอบคลุมอย่าง
ทั่งถึง

2.2 สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ สื่อการ
เรียนสอนเพื่อ
การศึกษาให้แก่
โรงเรียนในเขต
พื้นที่

3.2 จัดให้มีระบบ
ข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยว
ครอบคลุมทุก
พื้นที่ รวมถึงจัด
กิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว

1.3 ปรับปรุง
ระบบน้้าประปา
หมู่บ้านให้
ครอบคลุมทั้ง
ต้าบล การขยาย
เขตระบบประปา
ก่อสร้างและ
ปรับปรุงประปา
หมู่บ้าน สนับสนุน
การด้าเนินงาน
คณะกรรมการ
บริหารระบบ
ประปาหมู่บ้าน

2.3 การพัฒนา
ส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที 5

ยุทธศาสตร์ที 6

ยุทธศาสตร์ที 7

4.2 ส่งเสริมให้มี
สนามกีฬาในร่ม
และกลางแจ้ง
และสนับสนุน
กลุ่มและชมรม
กีฬาชนิดต่างๆ

5.2 รณรงค์สร้าง
จิตส้านึก และการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
ต้าบล โดย
ส่งเสริมให้มีการ
คัดแยกขยะมูล
ฝอยในครัวเรือน
และการทิ้งขยะใน
ที่ที่ทาง อบต.ลาด
น้้าเค็ม

6.2 สนับสนุน
ส่งเสริมการท้า
การเกษตร
รวมถึงส่งเสริม
กระบวนการ
เรียนรู้แก่
เกษตรกร พัฒนา
แหล่งน้้าส้าหรับ
การเกษตร การ
ท้านาในชุมชน

7.2 การติดตั้ง
ระบบเสียงตาม
สายการติดตั้งหอ
กระจายข่าวและ
ซ่อมแซมในเขต
พื้นที่ให้ครอบคลุม
และทั่วถึงในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต.

4.3 ส่งเสริมให้
ประชาชนใน
องค์การบริหาร
ส่วนต้าบล
ลาดน้้าเค็ม
มีสุขภาพแข็งแรง
ส่งเสริมให้มีการ
ออกก้าลังกายใน
เขต อบต. โดย
จัดหาเครื่องออก
ก้าลังกาย พร้อม
เครื่อง

5.3 ส่งเสริมการ
พัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู้ร่วม
เครือข่ายบริการ
สาธารณสุข
อปพร. อสม. และ
องค์กรเอกชนใน
การช่วยเหลือการ
กู้ภัยฉุกเฉินผู้ป่วย
ได้อย่างทันท่วงที

6.3 ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของอาชีพ
สตรี และเยาวชน

7.3 ปรับเปลี่ยน
กระบวนการ หรือ
วิธีการท้างาน
โดยน้าการ
บริหารงานแนว
ใหม่มาใช้ มีการ
จัดการระบบการ
บริหาร และการ
ลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชนด้วย
ความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที 2

2.4 ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ฝกอบรม เด็ก
และเยาวชน

ยุทธศาสตร์ที 4

ยุทธศาสตร์ที 6

4.4 ให้การ
สงเคราะห์
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมและเด็ก
นักเรียน

6.4 ส่งเสริม
สนับสนุนแนวทาง
การพัฒนาตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

4.5 การพัฒนา
ส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชน
และปองกันโรค

ส่วนที 5
การติดตามและประเมินผลการน้าแผนพัฒนาสามปีไปป ิบัติ
ในกระบวนการของการแปลงแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม ได้ด้าเนินการตามแนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
วางแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดท้าและประสาน
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรอบแนวทางคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบกับคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท้าและแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. การน้าแผนพัฒนาไปส่การป ิบัติ
การน้าแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม มีการด้าเนินการตาม
ข้อก้าหนดของระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและน้าไป
ปฏิบัติ แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ อ้าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ประกาศให้ประชาชนทราบและใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และให้มีการจัดท้าแผนด้าเนินงานเพื่อให้มีการระบุช่วงระยะเวลาในการ
ด้าเนินการของแต่ละโครงการ กิจกรรมตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้าเนินการ
2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ได้มีการ
ก้าหนดให้มีองค์กรที่ท้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้
องค์กรรับผิด อบในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ้านวนสามคน กรรมการ
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ้านวนสองคน กรรมการ
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ้านวนหนึ่งคน กรรมการ
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ้านวนสองคน กรรมการ
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ้านวนสามคน กรรมการ
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท้าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่งเป็น
เลขานุการของคณะกรรมการ
การก้าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ้านาจหน้าที่ ดังนี้
1) ก้าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2) ด้าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม
เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
–
)
ของ องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม
**********************************************
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.
ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท้าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะ
เป็นการก้าหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท้าขึ้นส้าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ้าทุกปี นั้น
บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.
–
) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม ในการประชุมสภา สมัยสามัญที่
ครั้งที่ /
ในวันที่
พฤษภาคม
และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้องค์การส่วนต้าบลใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
–
) เป็นกรอบในการจัดท้างบประมาณตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
และประโยชน์อื่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม
องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
และขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือนมิถุนายน พ.ศ.

(นายณรงค์ วงษ์เพ็ชร)
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม

–

)

