แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๒
____________________________________________________________

องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทร.๐-๓๗๒๑-๖๙๐๘ , ๐-๓๗๒๑-๖๙๑๘
http://www.robmuang.go.th

สารบัญ
หน้า
บทที่ ๑

บทนา

๑

บทที่ ๒

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๓

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทที่ ๓

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น

๙

บทที่ ๔

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑๓

บทที่ ๕

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

๑๕

บทที่ ๖

การนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผล

๑๗

บทที่ ๑
บทนา

๑

บทที่ ๑
บทนา
__________________________________________________
๑.๑

ความสาคัญของการทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกระบวนการกาหนด
ทิศทางการพัฒนาของท้องถิ่นในอนาคต โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลรอบด้านก่อนวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดมีความคุ้มค่า สามารถสนองตอบความต้องการได้อย่างสูงสุด
๑.๒

ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแสดง
ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อาเภอ และแผนชุมชน
๑.๓

วัตถุประสงค์การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑) เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ จุ ด มุ่ ง หมาย และยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัด
๒) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาสามปีที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในแต่ละพื้นที่ และขับเคลื่อนให้วิสัยทัศน์บรรลุผลสาเร็จ
๓) เพื่อเป็นกลไกในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
๑.๔

ขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๑๖ ได้กาหนดขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้ดังนี้
๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ วางแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบทิศทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการ และการแก้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่ เป็นการวาง
กรอบการพัฒนาโดยพิจารณาจาก
๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น พร้อมส่วนราชการ
และรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง องค์ ก รภาคประชาชน และภาคธุ ร กิ จ เอกชน บู ร ณาการความร่ ว มมื อ
ของทุกภาคส่วน เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน
๓) สานัก/กอง/ส่ว น ที่มีหน้าที่จัดทาแผนทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ได้ พร้อมข้อมูลจากสานัก/กอง/
ส่วนอืน่ ๆ และนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เสนอคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น เพื่ อประชุ มกาหนดวิสั ยทั ศน์ พัน ธกิจ ยุ ทธศาสตร์ แนวทางการพัฒ นา
และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา และจะต้องทาการกาหนดตัวชี้วัดและเปูาหมายของตัวชี้วัดด้วย
๔) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มาจัดทาเป็นร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒
๕) เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๖) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วนาเสนอผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป

บทที่ ๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓

บทที่ ๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
_________________________________________________________________________________
๑. สภาพทั่วไป
๒.๑ ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกะจะ โดยอยู่ห่างจาก
อาเภอเมืองปราจีนบุรี ไปทางทิศเหนือประมาณ ๓ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตาบลไม้เค็ด
ทิศใต้
ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตาบลบางเดชะ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลเมืองปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
และองค์การบริหารส่วนตาบลดงพระราม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์
๑.๒ เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง มีเนื้อที่ประมาณ ๑๕.๒๗๕ ตารางกิโลเมตร
หรือจานวน ๙,๕๔๖.๘๗ ไร่
๑.๓ ภูมิประเทศ
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มขนานไปตามแม่น้าปราจีนบุรี
(แม่น้าบางปะกง)
๑.๔ จานวนหมู่บ้าน 9 หมู่ ดังนี้
หมู่ ๑ บ้านโคกกะจะ
หมู่ ๒ บ้านตึกปืน
หมู่ ๓ บ้านตึกปืน
หมู่ ๔ บ้านท่าเรือ

หมู่ ๕ บ้านมอญ
หมู่ ๖ บ้านบางตาล่า
หมู่ ๗ บ้านบาหรุ
หมู่ ๘ บ้านหนองพังพวย
หมู่ ๙ บ้านชลประทาน

๑.๕ ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น ๖,๓๐๔ คน แยกเป็นชาย ๒,๙๓๕ คน หญิง ๓,๓๖๙ คน
จานวนครัวเรือน ๒,๒๕๕ ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๗)
๒. สภาพทางเศรษฐกิจ
๒.๑ อาชีพ ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ
๒.๒ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
๑. โรงแรม
๓ แห่ง
๒. ปั๊มน้ามัน ๑ แห่ง
๓. ปั๊มก๊าซ
๑ แห่ง

๔
๓. สภาพทางสังคม
๓.๑ การศึกษา
๑. โรงเรียนประถมศึกษา
๑ แห่ง
๒. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
๒ แห่ง
๓.๒ สถาบันและองค์กรทางศาสนา
๑. วัด / สานักสงฆ์
๖ แห่ง
๓.๓ การสาธารณสุข
๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล (รพ.สต.รอบเมือง) ๑ แห่ง
๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑. ที่พักตารวจอาสาสมัคร (ตารวจบ้าน) ๑ แห่ง
๔. การบริการพื้นฐาน
๔.๑ การคมนาคม
การสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านและการเดินทางไปตัวอาเภอต้องใช้การเดินทางโดยทางบก
และมีถนนสายต่าง ๆ ดังนี้
- ถนนสายโคกกะจะ - บัวลาย
- ถนนสายปราจีนบุรี - บ้านสร้าง
- ถนนสายสุวินทวงศ์
- ถนน รพช.เข้าหมู่บ้าน หมู่ ๒ , ๓ , ๔ , ๕
- เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ และถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนแอสฟัลติก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) และถนนดินลูกรัง
๔.๒ การโทรคมนาคม
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ทุกหมู่บ้าน
๔.๓ การไฟฟ้า
- มีไฟฟูาใช้ทุกหมู่บ้าน
๔.๔ แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- คลอง
๑
- หนองน้า
๔

แห่ง
แห่ง

๔.๕ ประปา
- ประปาหมู่บ้าน ใช้ในพื้นทีห่ มู่ ๒ - ๗
- ประปาภูมิภาค ใช้ในหมู่ ๑ , ๘ , ๙
๕. ข้อมูลอื่น ๆ
๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติ
- ปุาไม้
- แหล่งน้า

๕
๕.๒ มวลชนจัดตั้ง
๑. ลูกเสือชาวบ้าน
๒. ไทยอาสาปูองกันชาติ
๓. อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)
๔. คณะกรรมการพัฒนาสตรีตาบล (กพสต.)
๕. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
๖. ตารวจอาสาสมัคร

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๕๐
๕๐
๘๐
๓๐
๙๘
๑๐

คน
คน
คน
คน
คน
คน

๖. ศักยภาพในตาบล
ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๑) ฝ่ายการเมืองการบริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง จานวน ๑๘ คน
- ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๑ คน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๒ คน
(๒) จานวนบุคลากร
สานักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

จานวน
๑๑
๖
๘

(๓) ระดับการศึกษาของบุคลากร
ประถมศึกษา
๔
มัธยมศึกษา
๓
ปวช.
๒
ปวส.
๒
ปริญญาตรี
๙
ปริญญาโท
๕

๒๕ คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
(๑) ลักษณะของชุมชนโดยส่วนรวมประชากรมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีลักษณะ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี และช่วยเหลือส่วนรวม สามารถสร้างให้เกิดชุมชนเข้มแข็งได้
(๒) ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มขนานกับแม่น้า เป็นพื้นที่เหมาะสมสาหรับการเกษตรกรรม
และการประมง

๖
๗. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา (งบประมาณ ๒๕๕๗)
ผลการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบคลองมอญ หมู่ ๕
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้า ซอยบาหรุ ๑๒
๓. โครงการวางท่อระบายน้า ซอยพัลลภา
๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพัลลภา หมู่ ๕
๕. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ ๒
๖. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ ๖
๗. โครงการขยายไฟฟูาส่วนภูมิภาค หมู่ ๖
๘. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายเลียบคลองขวางใน หมู่ ๒
๙. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายเลียบคลองหัวสะพาน หมู่ ๓
๑๐. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายเลียบคลองวังน้าคัน หมู่ ๓
๑๑. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายเลียบคลองสารภี หมู่ ๓
๑๒. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายเลียบคลองบางคาง หมู่ ๓
๑๓. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายบางคาง-สะพานขาว หมู่ ๕
๑๔. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายเลียบคลองบางตาล่า หมู่ ๖
๑๕. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายเลียบคลองหนองพังพวย ๙
๑๖. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ซอยบาหรุพัฒนา ๑ หมู่ ๗
๑๗. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายเลียบคลองดักลอบ หมู่ ๙
๑๘. โครงการเสริมถนนดินลูกรัง ถนนเลียบคลองหัวโพธิ์ หมู่ ๕
๑๙ โครงการเสริมถนนดินลูกรัง ถนนเลียบคลองบางตาล่า หมู่ ๖
๒๐. โครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรัง สายเลียบคลองหนองพังพวย หมู่ ๙
๒. ผลการดาเนินงานด้านสาธารณสุข
๑. โครงการจ้างเหมาบริการเข้าปกหนังสือ ค่าบริการไฟฟูาสาธารณะ ค่าตอบแทนอื่นๆฯลฯ
๒. โครงการจ้างเหมาทาความสะอาดถนน คู คลอง ท่อระบายน้า ตัดหญ้าริมถนน
๓. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
๕. โครงการจัดซื้อถังขยะและวัสดุงานบ้านงานครัว
๖. โครงการควบคุมโรคติดต่อ
๗. อุดหนุนกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
๘. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการบ้านเมืองน่าอยู่
๙. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)

๗

๓. ผลการดาเนินงานด้านสังคม
๑. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๒. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
๓. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
๔. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๕. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลรอบเมือง
๖. ค่าตอบแทน อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่
๗. โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.)
๘. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน
๙. โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุขแบบ ABC
๑๐. โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการและอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร.
๑๑. อุดหนุนอาเภอเมืองปราจีนบุรี โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด
๑๒. อุดหนุนสานักงานพัฒนาชุมชน จ.ปราจีนบุรี โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๑๓. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
๑๔. โครงการปกปูองสถาบันสาคัญของชาติ
๔. ผลการดาเนินงานด้านการเมืองการบริหาร
๑. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ.
๓. ค่าธรรมเนียมฝึกอบรมและสัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตาบล
๔. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ อบต. (กรณีครบวาระ ยุบสภา แทนตาแหน่งว่าง)
๕. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
๖. โครงการตรวจสอบรังวัดที่สาธารณประโยชน์ภายในตาบล
๗. โครงการจัดซื้อพวงมาลา ของขวัญงานต่าง ๆ
๘. โครงการจัดประชุมประชาคมการจัดทาแผนพัฒนาของ อบต.
๙. โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและครุภัณฑ์อื่น ๆ
๑๐. โครงการบารุงรักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์สารวจและครุภัณฑ์อื่น ๆ
๑๑. โครงการจัดทาปูายชุมชนในเขต อบต.รอบเมือง
๑๒. อุดหนุน อบต.ดงพระราม (ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้างระดับอาเภอฯ)
๕. ผลการดาเนินงานด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๑. อุดหนุนสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
๒. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตาบล/ระหว่างตาบล
๓. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจาหมู่บ้าน
๔. ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
๕. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
๖. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
๗. โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์เด็กเล็ก
๘. ค่าพาหนะนาเด็กไปสถานพยาบาล
๙. โครงการจัดงานวันสาคัญของทางราชการ
๘

๑๐. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพะรชนมพรรษา
๑๑. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น
๑๒. โครงการอบรมจริยธรรมสาหรับผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น/พนักงานส่วนตาบล
๖. ผลการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
๑. อุดหนุนกลุ่มอาชีพตาบลรอบเมือง
๒. โครงการจ้างงานนักเรียน/นักศึกษา ฝึกงานช่วงปิดเทอมและวันหยุดเสาร์ อาทิตย์

บทที่ ๓
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น

๙

บทที่ ๓
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________

๓.๑ การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง (Swot Analylis)
คาว่า “ศักยภาพ” หมายถึง ลักษณะด้านใดด้านหนึ่ง ที่มีคุณค่าหรือความได้เปรียบที่จะเป็นปัจจัย
ส่งเสริมต่อการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (Swot Analysis)
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง ไว้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่

จุดอ่อน (Weakness)

โอกาส (Opportunity)

1. การบริการด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ถนน ไฟฟูา
ประปา ภายในหมู่บา้ นยังไม่ทั่วถึง เพราะงบประมาณ
ค่อนข้างจากัด
2. ประชากรส่วนใหญ่ มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ
3. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ใกล้เคียงและ
ชุมชนยังไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
4. ระบบการบริหารจัดการ ยังตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ยังไม่ดีเท่าที่ควร

1. การกระจายอานาจให้แก่ท้องถิ่นตาม พรบ.
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ พ.ศ.2542

อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats)
1. การเคลื่อนย้ายเข้ามาของคนต่างถิน่ รวมทั้งแรงงาน
ต่างด้าว ทาให้เกิดปัญหาสังคมและสาธารณสุข
2. การถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและบุคลากร
ยังไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

จุดแข็ง (Strength)
1. สังคมส่วนใหญ่เป็นสังคมชนบท มีความรักความเอื้ออาทร
ต่อกันสูง
2. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ผูน้ าชุมชนมีความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน มีความเสียสละ ให้ความร่วมมือต่อทางราชการ
เป็นอย่างดี

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกตั้งผู้บริหาร
ได้โดยตรง
3. ประชาชนมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ในการพัฒนาท้องถิ่น

๑๐

ยุทธศาสตร์ด้านความรู้คู่คุณธรรม

จุดอ่อน (Weakness)

1. เยาวชนและประชาชน ขาดการปลูกฝังทางด้านคุณธรรม
และจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
2. ขาดการพัฒนาความรู้พื้นฐานที่เข้มแข็ง
3. บุคลากรด้านการศึกษามีไม่เพียงพอและขาดการพัฒนา
ความรู้
4. สถานศึกษามีขนาดเล็ก ไม่สามารถจัดการศึกษาและ
บริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. งบประมาณสถานศึกษามีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
6. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการศาสนาและวัฒนธรรม
ยังมีน้อย

อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats)
1. เยาวชนและประชาชนไม่ให้ความสนใจการพัฒนา
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความเป็นอยู่ในเชิงรูปธรรม
2. อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก ประกอบกับความ
อ่อนแอของสังคมไทย จึงได้รับวัฒนธรรมตะวันตกมา
ยึดถือปฏิบัติ ทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงการดาเนินชีวติ
อย่างไทย

โอกาส (Opportunity)

1. มีการพัฒนา ปลูกฝังเยาวชนและประชาชน
ทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมกันโดยดาเนิน
โครงการให้เป็นรูปธรรม
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
มุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
3. การศึกษาและการพัฒนาความรู้เป็นไปอย่างเปิดกว้าง
ในการก้าวสู่อาเซียน

จุดแข็ง (Strength)
1. นโยบายของรัฐบาล ประกอบกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาหาความรู้
พัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2. ประชาชน ผูน้ าชุมชน ครู อาจารย์ และผู้นา
ท้องถิ่น มีความมุ่งมัน่ ที่จะร่วมปฏิรูปการศึกษา
เพื่อบุตรหลานของตนเอง
3. มีสภาวัฒนธรรมเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุน
การดาเนินกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมงานด้าน
ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
4. มีโครงการอินเตอร์เน็ตตาบล/ WIFI ที่เสริมสร้าง
โอกาสทางการศึกษาหาความรู้

๑๑

ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรกรรม
จุดอ่อน (Weakness)

โอกาส (Opportunity)

1. ขาดแคลนปัจจัยการผลิต เช่น ที่ดิน เงินทุน และความ
รู้และการจัดการที่ดี
2. ขาดแหล่งน้าในฤดูแล้ง
3. ขาดช่องทางในการจาหน่าย และราคาผลผลิตต่า
4. คุณภาพของผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน
5. การใช้สารเคมีในการทาการเกษตร

1. การถ่ายโอนภารกิจศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
และการพัฒนาความรู้มากขึ้น
2. การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยชีวภาพ
3. ภาครัฐให้การสนับสนุนด้านการเกษตร เพื่อนา
ไปสู่อุตสาหกรรมการเกษตรที่เข้มแข็ง

อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats)
1. ความชัดเจนของนโยบายรัฐบาล ในการจัดให้มเี จ้าหน้าที่

เข้ามารับผิดชอบโดยตรงในงานด้านการเกษตร
2. ท้องถิ่นไม่สามารถเข้าไปดูแลการขุดหน้าดิน
การขุดบ่อลูกรังในพื้นที่ของเอกชนได้
3. แนวโน้มการใช้น้าใต้ดนิ ของผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนมีเพิ่มมากขึ้นทาให้ดนิ เริ่มขาดความชุ่มชื้น

จุดแข็ง (Strength)

1. พื้นที่เหมาะสมใน การทาการเกษตร สามารถ
ปลูกพืชได้หลายชนิด รวมทั้งสภาพภูมิอากาศที่
เอื้ออานวยต่อการทาการเกษตร
2. มีการรวมกลุ่มในการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก
เกษตรกร

๑๒

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
จุดอ่อน (Weakness)

1. ประชาชนส่วนใหญ่ มีรายได้ไม่เพียงพอ
ต่อการดารงชีพ
2. ประชาชนยังขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ จึงทาให้ไม่สามารถ
รวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มอาชีพที่ต่อเนื่องและเข้มแข็งได้
3. ขาดผู้นาด้านภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats)
1. ค่านิยมที่เรียกว่า “วัตถุนิยม” ทาให้ประชาชนในพื้นที่
ดารงชีวิตโดยไม่คานึงถึงความพอประมาณ การมีเหตุผล
และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี

โอกาส (Opportunity)

1. มีการจัดตั้งกองทุนและส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม
เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ
2. มีการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อที่จะสามารถนาไป
ใช้ในชีวิตประจาวันและประกอบอาชีพได้
3. ภาครัฐให้การสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียน

จุดแข็ง (Strength)
1. ประชาชนส่วนใหญ่มีความสนใจ กระตือรือร้น
ที่จะเรียนรู้และฝึกอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

บทที่ ๔
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง

๑๓

บทที่ ๔
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
_____________________________________________________________
๔.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่ใวนตาบลรอบเมือง (Vision)

“ รอบเมืองเมืองน่าอยู่ ความรู้คู่คุณธรรม
ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง ”
 รอบเมืองเมืองน่าอยู่ มุ่งเน้นที่อยู่อาศัยที่สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย มีผังเมืองและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง มีสุขภาวะภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีความมั่นคงในการดารงชีวิตภายใต้ดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 ความรู้ คู่คุ ณ ธรรม มุ่ ง เน้ นการเรี ยนรู้ คู่ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมอย่ างต่ อเนื่ อง ขั บ เคลื่ อนด้ ว ยการ
เชื่อมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา การพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการ
เรียนรู้ ให้มีความรู้พื้นฐานที่เข้มแข็ง เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมก้าวสู่โลกของการทางานและแข่ งขัน
อย่างมีคุณภาพ
 ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ นาไปสู่มาตรฐาน
และความปลอดภัย โดยสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อเชื่อมโยงไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการ
ผลิต การแปรรูปการเพิ่มรายได้ และการพัฒนา
 น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน นาไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง สามารถ
พึ่งตนเองได้ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทา มีรายได้ที่มั่นคง เพียงพอต่อการดารงชีพ ซึ่งจะนาไปสู่การ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้
และเทคโนโลยี
๔.๒ พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง ( MISSION )
1. มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและสุขภาพอนามัยที่ดี สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. มุ่งการพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ ให้มีความรู้พื้นฐานที่เข้มแข็ง เกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง โดยการเชื่อมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา ดาเนินการให้เป็น
รูปธรรม ด้านศีลธรรมและจริยธรรม ในการดารงชีวิตประจาวันให้เป็นไปด้วยความสงบสุข
3. มุ่งส่งเสริมการเกษตร การผลิตที่มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
นาไปสู่มาตรฐาน การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจรากหญ้า
4. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน นาไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ สร้างภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม
นาไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

๑๔

๔.๓ จุดหมายเพื่อการพัฒนาการพัฒนาองค์การบริหารส่งวนตาบลรอบเมือง (Goals)
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะครบครัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อ สุขภาพที่ดีและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
2. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้คู่คุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม การพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพั ฒนาการ
เรียนรู้ให้มีความรู้พื้นฐานที่เข้มแข็ง เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งในครอบครัว สถาบันศาสนา
และสถาบันการศึกษา
3. เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อเพิ่มรายได้
4. เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ มีการพัฒนาที่มั่นคง ยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

บทที่ ๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง (พ.ศ.๒๕๕๘–๒๕๖๒)

๑๕

บทที่ ๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง (พ.ศ.๒๕๕๘–๒๕๖๒)
___________________________________________________________________

องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
(พ.ศ.๒๕๕๘–๒๕๖๒) รวม ๔ ด้าน ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความรู้คู่คุณธรรม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่
มุ่งเน้นที่อยู่อาศัยที่สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย มีผังเมืองและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง มีสุขภาวะภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความมั่นคง
ในการดารงชีวิตภายใต้ดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
๑. การบริ การขั้นพื้น ฐานที่ดี มีระบบผังเมืองที่ดี โดยจัดให้มีส าธารณูปโภค และบริการสาธารณะ
ครบครัน ระบบการคมนาคมที่ดี เชื่อมโยง
๒. การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ทั่งถึงโดยเน้น
ทั้ ง ด้ า นก า ร สร้ า ง สุ ขภ า พ แ ล ะ กา ร ซ่ อ มแ ซ ม สุ ข ภ า พ พ ร้ อ มก า ร จั ด ก า รสิ่ ง แ ว ดล้ อ ม ให้ น่ า อ ยู่
โดยยึดการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสาคัญ
๓. การพัฒนาคนและสังคม โดยการช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
๔. การสร้างชุมชนเข้มแข็ง การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด อุบัติภัย และการจัดระเบียบสังคม
๕. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒. ยุทธศาสตร์ความรู้คู่คุณธรรม
มุ่งเน้นการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนด้วยการเชื่อมโยงบทบาทครอบครัว
สถาบั น ศาสนาและสถาบั น การศึกษา การพัฒ นาจิตใจควบคู่กับการพัฒ นาการเรียนรู้ ให้มีความรู้พื้นฐาน
ที่เข้มแข็ง เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมก้าวสู่โลกของการทางานและแข่งขันอย่างมีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา
๑. การพัฒนาปลูกฝังเยาวชน รวมทั้งประชาชนให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงโดยพัฒนาควบคู่
ด้านคุณธรรม
๒. การพัฒนาส่งเสริมการรักษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชนตระหนักเห็น
ถึงคุณค่าและลดกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามามีอิทธิพล
๓. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น เพื่อลดปัญหาด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลเชิงลบ
ต่อชุมชนในระดับหนึ่ง
๑๖
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจังทั้งทางด้านงบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์ การพัฒนาองค์ความรู้ บุคลากร รวมทั้งประสานความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
และชุมชน
๕ มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมที่ดีของชุมชน

การพัฒนาคนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดหลักคาสอนทางศาสนาเป็นแนวทางการดาเนินชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม
มุ่ ง เน้ น การผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร เกษตรแปรรู ป ที่ มี คุ ณ ภาพ น าไปสู่ ม าตรฐานและความปลอดภั ย
โดยสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อเชื่อมโยงไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป
การเพิ่มรายได้ และการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
๑. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ผลิตสินค้าการเกษตรไปสู่มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าในด้านความปลอดภัย เกษตรปลอดสารพิษในพืชผัก ผลไม้
ประมง ปศุสัตว์ พัฒนาและจัดระบบการควบคุมตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร
รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการน้าและแหล่งน้าให้มีประสิทธิภาพ
๒. สร้างมูลค่าเพิ่มจากโซ่การผลิต การแปรรูป การตลาด ให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือนต่อเนื่องจากการเกษตร
๓. สร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก โดยสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้อบรมพัฒนาความรู้
และเข้าถึงแหล่งเงินทุน การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน และการบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
๔. ส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาและสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตรและพัฒนาความรู้ให้เกษตรกร โดยการ
ส่งเสริมให้นักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน เกษตรกร ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัยและพัฒนา
ด้านการเกษตร รวมทั้งการประดิษฐ์เครื่องมือการเกษตร และให้การบริการคลีนิคเคลื่อนที่ให้คาปรึกษาให้กับ
เกษตรกรเป็นรายบุคคล
๔. ยุทธศาสตร์น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน นาไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้
โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทา มีรายได้ที่มั่นคง เพียงพอต่อการดารงชีพ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาที่สมดุล
และยั่ ง ยื น พร้ อ มรั บ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในทุ ก ด้ า น
ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม ความรู้
และเทคโนโลยี
แนวทางการพัฒนา
1. การแก้ไขปัญหาความยากจนและเสริมรายได้ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทา เพียงพอ
ต่อการยังชีพ ค่าครองชีพไม่สูง มีรายได้ที่มั่นคง มีที่ทากินและที่อยู่อาศัยอย่างพอเพียง นาไปสู่การพัฒนา
ที่สมดุลและยั่งยืน

บทที่ ๖
การนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

๑๗

บทที่ ๖
การนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
______________________________________________________
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ เป็นการนาแผนงานหรือโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี
ไปดาเนินการโครงการจาแนกรายละเอียด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ขั้นตอนวิธีการ งบประมาณดาเนิน
การ ผู้รับผิดชอบดาเนินการที่ชัดเจน
การติดตาม เป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการดาเนินงาน กิจกรรมของแผนงานหรือ โครงการ
ตามแผนพัฒนาสามปี หรือแผนการดาเนินงานว่าได้ปฏิบัติตามที่กาหนดรายละเอียดไว้หรือไม่ มีความ
เหมาะสมในการใช้ทรั พยากรหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้เพื่อทราบความก้าวหน้าของกิจกรรมดังกล่าว
และรายงานผลการติดตามให้ผู้บริหารทราบ สาหรับการพิจารณาตัดสินใจให้ดาเนินโครงการหรือ
ยุติโครงการตามสมควรต่อไป
การประเมินผล เป็นขั้นตอนการตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ ตลอดเป็น
การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์
ของแผนงาน/โครงการ นั้นหรือไม่เพียงใด ตลอดจนผลสรุปที่ได้ดาเนินนโยบายแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน
๖.๑ องค์กรรับผิดชอบการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่งกรรมการดังกล่าวมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ
สองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ดังนี้
๑. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑๘
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน
๖.๒ รูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง ร่วมกับคณะทางานติดตามและประเมินผ แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลรอบเมือง ดาเนินการศึกษาแนวทาง วิธีการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา
เพื่อนามาเป็นแนวทางขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง การศึกษา ดังกล่าวได้ดาเนินการ
ตามแนวทาง คือ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และคณะทางานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา และลงพื้นที่เพื่อดาเนินการติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลรอบเมือง ทาให้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ในการดาเนินแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา ช่วงของการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่ วนตาบล
รอบเมือง โดยการติดตามดังกล่าวเป็นการติดตามผลการดาเนินงานในแต่ละโครงการว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เปูาหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ โดยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ รวมทั้งจัดทารายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นรูปเล่ม
๖.๓ การรายงานผล
๑. รายงานผลและเสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง เพื่อให้นายก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลรอบเมื อ ง
เสนอต่ อ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลรอบเมื อ ง
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
๒. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ปิดประกาศอย่างเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
๓. รายงานผลการติดตามและประเมินผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
___________________________________________________

