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คานา
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
เป็นแผนพัฒนาสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นการกาหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก ได้จัดทาขึ้นซึ่งมีการกาหนดแนวทางให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของจังหวัด นโยบายของอาเภอ และรับฟังความ
คิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่
โดยมีเปูาหมายมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาเมืองน่าอยู่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น
ตาบลทะเลบก ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

สารบัญ
หน้า

ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 4 สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ส่วนที่ 6 การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล
ภาคผนวก
แผนชุมชน

1- 3
4- 9
10 - 12
13 - 17
18 - 20
21 – 49

ส่วนที่ 1
บทนา
1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนามาดาเนินการ
เพื่อ ให้ บ รรลุ วัตถุ ป ระสงค์ และเปู า หมายที่ ต้องการในแต่ล ะยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นา ซึ่งจะมีผ ลต่อ วัตถุ ประสงค์
เปูาหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนา และวิสัยทัศน์ในที่สุด
นอกจากนี้ แผนพัฒนาสามปี ยังเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับงบประมาณรายจ่ ายประจาปี
กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี โดย
นาโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ไปจัดทางบประมาณ เพื่อให้
กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ลักษณะสาคัญของแผนพัฒนาสามปี มีดังนี้
1. เป็นเอกสารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะดาเนินการ
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
4. เป็ น เอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุ ทธศาสตร์การพัฒ นากับงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
2. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
2.1 เพื่อให้ การพัฒ นาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีระบบ โดยสอดคล้ องตามกรอบแนวทางของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.2 เพื่อจัดเตรียมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจาปี และนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
2.3 เพื่อแสดงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ การพัฒนากับการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
3. ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี (2556-2558) ให้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้

-2ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผน
(1) จัดประชุมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสนับสนุนจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมการจัดทาแผน
(1) การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก ดาเนินการสารวจและ
จัดเก็บ ข้อมูล ที่จาเป็นต่อการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานทั่ว ไป ยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนา ปัญหา/ความต้องการของชุมชน เพื่อนาไปเป็นข้อมูลสาหรับ ใช้ในการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา
และกาหนดโครงการ/กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง
(2) การวิเคราะห์ข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก นาข้อมูลที่ได้
จากการสารวจและจัดเก็บมาวิเคราะห์และประมวลข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร ต่อจากนั้นดาเนินการสรุปผลการ
พัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมานาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ประชาคมท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา
ขั้นตอนที่ 3 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
(1) การกาหนดประเด็นหลักการพัฒนา
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกาหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้ องกับปัญหา/ความต้องการของ
ประชาคม/ชุมชน ในห้วงระยะเวลาสามปี
(2) การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจะมีแนวทางการพัฒนาหลายแนวทางซึ่งล้วนแต่มีความจาเป็นในการ
ดาเนิ นการทั้งสิ้ น แต่ความส าคัญและความจาเป็นเร่งด่ว นจะมีมากน้อยแตกต่างกัน ซึ่งคณะกรรมการพัฒ นา
องค์การบริหารส่วนตาบลร่วมกันจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา โดยเน้นการแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นเรื่องสาคัญลาดับแรก
ขั้นตอนที่ 4 การจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในช่ว งสามปีมาจั ดทารายละเอีย ดโครงการในด้านเปูาหมาย ผลผลิต ผลลั พธ์ งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้ รั บ ผิ ดชอบ และตัว ชี้ วัดความส าเร็ จ โดยเน้นการศึ กษารายละเอีย ดของกิจ กรรมที่จ ะดาเนิน การในปี แรกของ
แผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อไป

-3ขั้นตอนที่ 5 การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาร่างแผนพัฒนาสาม
ปีโดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสาคัญ
ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
ส่วนที่ 6 การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล
เมื่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล นาร่างแผนพัฒนาที่
จัดทาเสร็จแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 6 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
(1) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านมาพิจารณา
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ
(2) เมื่อผู้บริห ารท้องถิ่นพิจารณาแล้วให้เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่ว น
ตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีให้ประชาชน
ได้ทราบโดยทั่วกัน
(3) ผู้บริหารท้องถิ่น ส่งแผนพัฒนาสามปีให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอ
เพื่อดาเนินการต่อไป
4. ประโยชน์ของการทาแผนพัฒนาสามปี
4.1 เป็ น เครื่องมืออย่ างหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่ว นตาบลทะเลบกสามารถดาเนินการ
พัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
4.3 เป็นมาตรการที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสาม
ปีและการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีของท้องถิ่น

ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานทีส่ าคัญขององค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอดอนเจดีย์ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ประมาณ 16 กิโลเมตร เลขที่ 142 หมู่ที่ 10 ตาบลทะเลบก อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
สามารถเดินทางติดต่อได้โดยถนนสายบ้านหนองหลอด - หนองสานแตร เป็นถนนของกรมทางหลวงชนบท
หมายเลข 3024
เนื้อที่
ตาบลทะเลบก มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 60.005 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 37,146 ไร่
ภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีลักษณะคล้ายกระทะคว่า มีลักษณะพื้นดินเป็นดินทราย ไม่อุ้มน้า และ
พื้นที่ทั้งหมดอยู่นอกเขตชลประทาน ไม่มีแหล่งน้าธรรมชาติ การเกษตรอาศัยแหล่งน้าจากน้าฝนเพียงอย่างเดียว
พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ขาดความอุดมสมบูรณ์
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับตาบลหนองราชวัตรและตาบลแจงงาม อาเภอหนองหญ้าไซ
ติดต่อกับตาบลสระกระโจม และตาบลดอนเจดีย์ อาเภอดอนเจดีย์
ติดต่อกับตาบลหนองสาหร่าย และตาบลดอนเจดีย์ อาเภอดอนเจดีย์
ติดต่อกับตาบลเลาขวัญ อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

จานวนหมู่บ้าน
12 หมู่
- จานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล มีหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่ ได้แก่
1. หมู่ที่
2. หมู่ที่
3. หมู่ที่
4. หมู่ที่
5. หมู่ที่
6. หมู่ที่

1
2
3
4
5
6

บ้านหนองทราย
บ้านทะเลบก
บ้านทะเลบวช
บ้านบ่อสาราญ
บ้านหนองแขม
บ้านหนองสานแตร

7. หมู่ที่
8. หมู่ที่
9. หมู่ที่
10. หมู่ที่
11. หมู่ที่
12. หมู่ที่

7
8
9
10
11
12

บ้านหนองมังกระหร่า
บ้านหนองโสน
บ้านทางขวาง
บ้านสระหลวง
บ้านหนองแขมพัฒนา
บ้านสานแตรพัฒนา

-5ประชากร
จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 ตาบลทะเลบก
มีจานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 7,295 คน แยกเป็นชาย 3,614 คน หญิง 3,681 คน ความหนาแน่นของ
ประชากรโดยเฉลี่ย 90.24 คน / ตารางกิโลเมตร
ตารางแสดงข้อมูลจานวนประชากรของตาบลทะเลบก

พื ้นที่
จานวน
ความหนาแน่นของ
จานวนประชากร
(ตร.กม.) ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
ประชากร ต่อ ตร.
1. บ้ านหนองทราย
3.730
115 218
207 425
113.94
2. บ้ านทะเลบก
12.760
295 458
537 995
77.98
3. บ้ านทะเลบวช
5.190
157 345
329 674
129.87
4. บ้ านบ่อสาราญ
5.720
161 327
296 623
108.92
5. บ้ านหนองแขม
6.600
124 219
219 438
66.36
6. บ้ านหนองสานแตร
6.450
190 344
366 710
110.08
7. บ้ านหนองมังกระหร่า
6.730
107 205
233 438
65.08
8. บ้ านหนองโสน
5.610
158 292
285 577
107.85
9. บ้ านทางขวาง
6.220
112 204
222 426
68.49
10. บ้ านสระหลวง
10.200
155 287
288 575
56.37
11. บ้ านหนองแขมพัฒนา
6.730
188 397
370 767
113.97
12. บ้ านหนองสานแตรพัฒนา 4.900
155 318
329 647
132.04
รวม
80.84 1,917 3,614 3,681 7,295
90.24
หมูบ่ ้ าน

ที่มา : สานักงานทะเบียนราษฎร อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

-6สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ คือร้อยละ 90 ของผู้มีงานทาประกอบอาชีพเกษตรกรรม , รองลงมาเป็นรับจ้าง
และ ค้าขาย ตามลาดับ
อาชีพที่ทารายได้ให้กับประชากรภายในตาบลมากที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรม โดยพืชที่นิยมปลูก ได้แก่
ข้าว ข้าวโพด มันสาปะหลัง อ้อย ฯลฯ
ด้านการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้จาหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม เช่น โค กระบือ ไก่ สุกร
หน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนตาบล
- ปั๊มน้ามัน(ปั๊มหลอด)
2
แห่ง
- ฟาร์ม
12
แห่ง
- ร้านจาหน่ายของชา
21
แห่ง
- ร้านอาหาร
3
แห่ง
- ร้านตัดผมชาย
1
แห่ง
- อู่ซ่อมรถยนต์
2
แห่ง
- ร้านเสริมสวย
1
แห่ง
- อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์
4
แห่ง
- ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า
4
แห่ง
- ตลาดนัด
3
แห่ง
- โรงหล่อทองเหลือง
2
แห่ง
- ร้านขายสุรา
1
แห่ง
- ห้องเช่า
2
แห่ง
- ร้านขายอาหารสุกร
1
แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
1
แห่ง
สภาพทางสังคมและการศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
จานวน
5
แห่ง
- ที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน
จานวน
6
แห่ง
- ศูนย์ข้อมูลประจาตาบล
จานวน
1
แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน
4
แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด

จานวน

8

แห่ง

สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้า

จานวน
จานวน
ร้อยละ 100

2
2

แห่ง
แห่ง

-7ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ตู้ยาม

จานวน

1

แห่ง

แหล่งน้าธรรมชาติ
- คลองชลประทาน

จานวน

2

สาย

การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ ทั้งภายในตาบลและระหว่างตาบล
มีความสะดวกรวดเร็ว
เนื่องจากได้มีโครงการปรับปรุงถนนในเขตตาบลอย่างต่อเนื่อง โดยมีเส้นทางที่สาคัญภายในตาบล ดังนี้
- ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 333 (ด่านช้าง – อู่ทอง) ผ่านตาบลทะเลบก,ตาบลสระกระโจม
- ถนนโยธาธิการ (หนองไผ่ล้อม-หนองหญ้าไซ) ผ่านตาบลทะเลบก ,ตาบลสระกระโจม
นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารประจาทางจากอาเภอหนองหญ้าไซ - อาเภออู่ทองให้บริการอีกด้วย
การโทรคมนาคม
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ

จานวน

การไฟฟ้า
- ไฟฟูาเข้าถึงครบ
- จานวนประชากรที่ใช้ไฟฟูาคิดเป็นร้อยละ 100

จานวน
12
หมู่บ้าน
ของประชากรทัง้ หมดในตาบล

แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- บ่อโยก
- ถังเก็บน้าฝน
- ประปาหมู่บ้าน
- เหมือง
- บ่อบาดาล
- สระน้า

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

ข้อมูลอื่น ๆ

12

108
14
30
5
41
30

ตู้

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

-8ศักยภาพในตาบล
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล
(1) จานวนบุคลากร
1. พนักงานส่วนตาบล
- ตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
- ตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
- ตาแหน่งในสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
- ตาแหน่งในส่วนการคลัง
- ตาแหน่งในส่วนโยธา
- ตาแหน่งในส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ตาแหน่งในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

12
1
1
5
3
1
1
-

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

2. พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานจ้างทั่วไป

จานวน
จานวน
จานวน

20
12
8

คน
คน
คน

28
3
24
1

คน
คน
คน
คน

3. บุคลากรในส่วนของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน
- ฝุายคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน
- ฝุายสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน
(2)ระดับการศึกษาของบุคลากร
1. พนักงานส่วนตาบล
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
- อนุปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

12
1
9
2

คน
คน
คน
คน
คน
คน

2. พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
- ปริญญาตรี

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

20
2
6
1
11

คน
คน
คน
คน
คน

-93. บุคลากรในส่วนของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน
- ประถมศึกษา
จานวน
- มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา
จานวน

28 คน
12 คน
16 คน

เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- รถยนต์บรรทุกน้าเอนกประสงค์
งานด้านสาธารณสุข
- เครื่องพ่นหมอกควัน

จานวน

1 คัน

จานวน

1 เครื่อง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2
1
12
1
2
1
1
1

จานวน

1 เครื่อง

งานสานักงาน
- รถยนต์ส่วนกลาง
- รถจักรยานยนต์
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องถ่ายเอกสาร
- กล้องดิจิตอล
- เครื่องโทรสาร
- เครื่องเล่น VCD
- เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา

คัน
คัน
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

งานด้านให้ความรู้แก่ชุมชน
- เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม

จากการที่ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างและค้าขาย นั้น คาดว่าหาก
ได้รับการพัฒนา การส่งเสริมให้มีความรู้ และได้รับการสนับสนุนจากทุกฝุายอย่างเหมาะสม น่าจะเป็นชุมชนที่มีพลัง
และมีศักยภาพสูงในอนาคต

ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
1. การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบกได้ดาเนินการตามแผนและโครงการต่าง ๆ โดยการส่งเสริมการฝึกอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได้ สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอาชีพของชุมชน ส่งเสริมการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้าให้
เพียงพอแก่การเกษตร รวมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตามโครงการ 1 ตาบล 1 ผลิตภัณฑ์
2. การดาเนินงานด้านสังคม
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก ได้ดาเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนทั้งในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ของประชาชน การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
3. การดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก ได้ดาเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการคมนาคมโดย
ดาเนินการก่อสร้างถนน ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน การวางท่อระบายน้า การดาเนินการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
โดยใช้งบประมาณของ อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมฯ และ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
4. การดาเนินงานด้านแหล่งน้า
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก ได้ดาเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับแหล่งน้าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขยายเขตประปา ขุดลอกเหมืองส่งน้า
โดยใช้งบประมาณของ อบต.,เงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาลและงบประมาณการถ่ายโอนกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ
ในการดาเนินงาน
5. การดาเนินงานด้านสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก ได้ดาเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ โดยใช้งบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
และเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลในการดาเนินการเกี่ยวกับงานปูองกัน
โรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ เช่นไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคเอดส์ และโรคอื่น ๆ
ที่เกิดระบาดตามฤดูกาล
ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพอนามัย
จัดให้มีการบริหารจัดการสุขภาพ
อนามัยส่งเสริมการสาธารณสุขมูลฐาน

-116. การดาเนินการด้านการเมืองการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก ได้ดาเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ โดยการประชาสัม พัน ธ์
การดาเนินงานต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบ และให้ประชาชนเข้าร่ว มเป็น คณะกรรมการในการตรวจงานจ้าง และ
ส่งสมาชิกสภาเข้ารับการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบทบาทสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล
7. การดาเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
องค์การบริห ารส่ว นตาบลทะเลบก ได้ดาเนิน การตามแผนและโครงการต่าง ๆในด้าน การศึกษา โดย
การสนับสนุนอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวันโรงเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียน ปรับปรุงอาคาร
สถานที่เรียนสาหรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ อุดหนุนงบประมาณตามโครงการที่ถ่ายโอน ในโรงเรียน ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
ส่วนด้านศาสนา และวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบกได้ดาเนินการตามแผนและ
โครงการต่าง ๆ โดยการจัดกิจกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและวันประเพณีต่าง ๆ
8. การดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก ได้ดาเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ เพื่อลดมลพิษทางอากาศและ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยการปลูกต้นไม้ริมทางและที่สาธารณะรวมทั้งการรักษาความสะอาด ภายในพื้นที่
และสนับสนุนการสร้างจิตสานึก ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน
9. การดาเนินงานด้านอื่น ๆ
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลทะเลบก งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายต่ า ง ๆ จาก
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาเภอ จังหวัด ตามหนังสือและนโยบายต่าง ๆ จากหน่วยงาน
ที่เกี่ย วข้องและหน่ วยงานอื่น ๆ เพื่อเป็ นการสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนและรองรับโครงการถ่ายโอนงานและ
งบประมาณจากภาครัฐ

- 12 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น
จุดแข็ง
(1) การขยายตัวของชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(2) คณะผู้บริหารให้ความสาคัญการพัฒนาในด้านต่างๆ
(3) ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสะดวกต่อการเดินทางของผู้มาติดต่อราชการ
(4) ประชาชนเห็นความสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น
จุดอ่อน
(1) มีประชากรแฝงจานวนมากทาให้การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตไม่ทั่วถึง
(2) บุคลากรไม่เพียงพอ
(3) งบประมาณไม่เพียงพอ
(4) เครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่เพียงพอ
(5) การรวมกลุ่มอาชีพมีน้อย
(6) ประชาชนไม่ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โอกาส
(1) มีการลงทุนของภาคเอกชนเข้ามาสู่ในตาบล
(2) มีนโยบายของจังหวัดและผู้บริหารท้องถิ่น ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคนมากขึ้น
(3) มีโครงการพัฒนาแหล่งน้าที่เพียงพอต่อการพัฒนา
(4) ได้รับจัดสรรงบประมาณมากขึ้น
อุปสรรค
(1) ประชาชนหลีกเลี่ยงการเสียภาษีทาให้ อบต.ขาดรายได้
(2) ในตาบลมีประชากรแฝงจานวนมาก ยากต่อการบริหารจัดการ
(3) มีปัญหาขัดแย้งระหว่างผู้นาแต่ละส่วนในท้องถิ่นทาให้ยากต่อการบริหารจัดการ

ส่วนที่ 4
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
“ทะเลบก” เป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ส่วนของสังคมชุมชนมีความปลอดภัยเข้มแข็ง มี
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีพลังด้วยกีฬา ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ทุกชีวิตมีการศึกษา
รู้รักษาศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษา ถนน สะพาน
1.2 แนวทางการพัฒนาติดตั้ง ปรับปรุง บารุงรักษาไฟฟูาสาธารณะ ขยายเขตไฟฟูา/เพิ่มการให้บริการ
ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะและพัฒนาระบบจราจร
1.3 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง/ปรับปรุงแหล่งน้า ทางระบายน้าเพื่อใช้ในการการอุปโภค – บริโภค
2. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวยเอดส์
2.2 แนวทางการพัฒนาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.3 แนวทางการพัฒนาการปูองกันและรักษาโรคติดต่อ
2.4 แนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณี วัฒนธรรม และการส่งเสริมการกีฬา
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน
3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมการเล่นกีฬาในทุกระดับ กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม
3.3 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
4.1 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
4.2 แนวทางการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน
4.3 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ

-145. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตาบล
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
6.1 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานด้วยความโปร่งใส
6.3 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
6.4 แนวทางการพัฒนาการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน
6.5 การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และมี
21 แนวทางการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี
วิสัยทัศน์
“สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นนาในด้านแหล่งผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากล เป็น
ศูนย์กลางการศึกษาการกีฬาและการท่องเที่ยวโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน”
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูป รวมทั้งผลิตภัณฑ์ (เพื่อการบริโภค
ภายในประเทศและเพื่อการส่งออก)
2. การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา ทุกระดับให้ตรงกับความต้องการ
5. การส่งเสริมให้กีฬาให้อยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศใน
ระดับชาติ
6. การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

-15 เป้าประสงค์
1. เพิ่มมูลค่าและการส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมรวมทั้งผลิตภัณฑ์
2. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น
3. มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบูรณะแม่น้าท่าจีนให้เอื้ออานวยประโยชน์อย่างยั่งยืน
4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน
5. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ
6. ยกระดับการกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าสู่มาตรฐานสากล
7. ยกระดับคุณภาพการบริการและบริหารด้วยความโปร่งใส
กลยุทธ์
1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพื่อการแข่งขันทางการค้าและส่งออก
2. พัฒนาการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
3. สนับสนุนและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร
4. สนับสนุนฟื้นฟู พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและเทคโนโลยีการผลิต
5. ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวและการตลาด
6. สร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
7. ส่งเสริมสินค้าท้องถิ่น (OTOP)
8. ฟื้นฟูคุณภาพแม่น้าท่าจีนและคลองสาขาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
9. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง ( Healthy Thailand )
10. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
11. เสริมสร้างหมู่บ้าน / ชุมชนปราศจากยาเสพติด
12. พัฒนาคนเป็นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสังคม (คนดีศรีสุพรรณ)
13. ส่งเสริมระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
14. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันการศึกษาทุกระดับ
15. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
16. พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน
17. พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
18. บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส
19. ส่งเสริมการทางานร่วมกันระหว่างภาคราชการและเอกชน

- 48 ส่วนที่ 6
การติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
1. การปฏิบัติตามแผน
สามารถดาเนินการได้ 2 แนวทาง
1.1 องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก ดาเนินการเองโดยนาโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีไปสู่
การจัดทาแผนพัฒนาประจาปี เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี/เพิ่มเติม
1.2 ขอสนับสนุนการดาเนินการจากหน่วยงานอื่นโดย
- ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นและองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้ดาเนินการเอง
- เสนอโครงการ/กิจกรรมในหน่วยงานอื่นเป็นผู้ดาเนินการโดยเสนอผ่านอาเภอ
2. การตรวจสอบ/ติดตามและประเมินผล
2.1 ตรวจสอบโดยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโดย
- ตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี
- ติดตามการดาเนินการโครงการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
- ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2.2 ตรวจสอบโดยอาเภอ
- กากับให้องค์การบริหารส่วนตาบลใช้แผนพัฒนาเป็นแนวทางการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณ
- ตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง
3. ตรวจสอบ/ติดตามโดยภาคประชาคม
- เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ติดตามการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
- เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้คณะผู้บริหารประชุมชี้แจงผลการดาเนินงานในรอบปีต่อประชาคมตาบลเพื่อให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเสนอแนะผลการดาเนินงาน

- 49 องค์กรและวิธีการบริหารจัดการ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลทะเลบกสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 จึงจัดให้มีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบกประกอบด้วย
1. นายสามารถ ดอกลาพู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
กรรมการ
2. นายสมาน ช่างเกวียนดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
กรรมการ
3. นายแดง ศรีน้าเงิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
กรรมการ
4. นายพิษณุพงค ช่างเกวียนดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
กรรมการ
5. นายประจวบ ดอกลาพู
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
กรรมการ
6. นางสาวนันทิยา จาปาสัก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
7. นายดารง แก้วศรีงาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
8. นายขวัญไพร วงษ์สุวรรณ
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
9. นายบุญส่ง ศรีดอกไม้
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
10. นางสาวจิรภัทร ขาวโต
รก.หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ
11. นางสาวโสพิน กล่าขามี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วถึงกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ทั้งนี้ ขอให้มีคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงาน มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายสมาน ตู้แก้ว เป็นประธาน
2. นายแดง ศรีน้าเงิน เป็นเลขานุการ/คณะทางาน
และในการติดตามและประเมินผลนั้น ต้องมีกระบวนการรับทราบความเห็นของประชาชนเพื่อ
ประกอบพิจารณาประเมินผลการดาเนินงานตามแผนด้วย และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

ภาคผนวก

