
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 

                                                  ส่วนส่วนที่ ที่   22  
  
                สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา  
                      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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                                             ส่วนที่  2 
      สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 
 จากสถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมาสามารถน ามาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส 
และอุปสรรค ได้ดังนี้ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง 
1.จุดแข็ง 
โครงสร้าง 

1 .องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  แบ่งส่วนราชการออกเป็น ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง 
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และแบ่งหน้าที่การท างานอย่างชัดเจน 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง มีการแบ่งสายบังคับบัญชาโดยมีนายก อบต. เป็นผู้ควบคุม ดูแล 
มีรองนายก ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 

3. ในการประสานงานมีการประชุมปรึกษาหารือกัน 
กลยุทธ์ 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ที่
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างเป็นระบบ 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง มีระบบบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ 
6. องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง มีระบบการฝึกอบรมหรือพัฒนาคนพฤติกรรมของผู้บริหาร 
7. ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง ใช้พฤติกรรมการบริหารแบบครอบครัวสมาชิกใน

องค์กร 
8. องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง มีบุคลากรที่จะท างานในส านักงานและส่วนต่างๆอย่างเพียงพอ 
9. บุคลากรมีวิธีการในการท างานเป็นทีม 

ความรู้ความสามารถขององค์กร 
10. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในหน้าที่ของตนที่ปฏิบัติอยู่ 

ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร 
11.องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง ก าหนดค่านิยมร่วมกัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

2.จุดอ่อน 
โครงสร้าง 

1. องค์มีภารกิจที่ต้องด าเนินการแต่ไม่มีหน่วยงานรองรับ 
2. องค์กรมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อภารกิจ 

กลยุทธ์ 
3. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี แต่ไม่มีการน ามาปฏิบัติได้ท้ังหมดเนื่องจาก

งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
ระบบ 
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4. การจัดท าระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์มีความล่าช้าเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รองรับโปรแกรมรุ่น
ใหม่ 
พฤติกรรมของผู้บริหาร 

5. ผู้บริหารใช้หลักวิชาการมาบริหารงาน 
สมาชิกในองค์กร 

6. บุคลากรมีจ านวนน้อยแต่รับผิดชอบงานหลายด้าน 
ความรู้ความสามารถขององค์กร 

7. บุคลากรบางส่วนขาดทักษะความริเริ่มในการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ 
ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร 

8. บุคลากรบางคน ไม่ท าตามค่านิยมท่ีตกลงร่วมกัน 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง 
1. โอกาส 
เศรษฐกิจ 

1. พ้ืนที่ในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง เป็นที่ราบลุ่มขนานไปตามแม่น้ าปราจีนบุรี (แม่น้ า 
บางปะกง) เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประมงน้ าจืด  การปลูกข้าว  เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา ท าให้
ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้มีก าลังในการช าระภาษี 

2. ต าบลรอบเมือง  มีศักยภาพในเรื่องของท าเลที่ตั้ง  ซึ่งอยู่สองฝั่งแม่น้ าปราจีนบุรีและติดเขตชุมชน 
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี  มีการคมนาคมทางบกที่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก และขนส่งสินค้าและผลผลิต
ทางการเกษตรได้ตลอดฤดูกาล  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้ าเหมาะแก่การท าการเกษตรกรรม  มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  ทั้งด้านแหล่งน้ าธรรมชาติและทรัพยากรดินที่ดี  สภาพสังคมเป็นแบบ
ครอบครัวขนาดเล็ก  และอยู่กระจายไปตามแนวเขตเส้นทางคมนาคมสองฝั่งแม่น้ า  และในเขตชุมชนเมืองที่อยู่
ติดกับเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีสืบต่อกันมา  มีการรวมกลุ่ม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่  โอบอ้อมอารี  และช่วยเหลือส่วนรวม 
เทคโนโลยี 

3. กระทรวงไอซีที ได้มี พรบ.คอมพิวเตอร์ปี 2550 เพ่ือคุ้มครองผู้ถูกละเมิดจากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนให้ อปท.บันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ท าให้การ
บริหารงานด้านบัญชีรวดเร็วยิ่งขึ้น 
กฎหมาย 

5. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
6 พ.ศ.2552 ได้บัญญัติเกี่ยวกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
การเมือง 

6. พระราชบัญญัติ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ได้ก าหนดการถ่ายโอนภารกิจ อ านาจหน้าที่ ในการบริการสาธารณะให้ อปท. 
สังคม 
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7. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีงบประมาณสนับสนุนให้จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
วัฒนธรรม 

8. มีประเพณที้องถิ่น อาทเิช่น ประเพณีสงกรานต์ , ประเพณีลอยกระทง ที่สืบทอดกันมาช้านา เพ่ือน า
ชาวบ้านมารวมกลุ่ม เกิดความสามัคคี 

 
2. อุปสรรค 
เศรษฐกิจ 

1. ต้นทุนการผลิตด้านเกษตรกรรม มีราคาสูง เช่น ราคาปุ๋ย เมล็ดพันธ์ ค่าขนส่ง และค่าแรงงานสูงขึ้น 
ท าให้ผลผลิตมีราคาสูง ขายได้น้อย ท าให้ขาดรายได ้

2. ไม่มีตลาดกลาง ในการส่งผลผลิตออกจ าหน่าย 
เทคโนโลยี 

3. เกษตรกรไม่มีความรู้ในการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ และเพ่ิม
ผลผลิต เช่นไม่รู้เทคโนโลยี ในการคัดเลือกเมล็ดพันธ์พืชที่ดี 
กฎหมาย 

4. ประชาชนในท้องถิ่นขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง เช่นสิทธิเสรีภาพใน
การใช้สิทธิในการเลือกตั้ง หรือสิทธิในการชุมนุมเรียกร้อง 
การเมือง 

5. เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ท าให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่น
ล่าช้า ท าให้ไม่สามารถก าหนดทิศทางการบริหาร ท าให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันตามก าหนด 
สังคม 

6. สภาพสังคมบางส่วนในพื้นท่ีมีปัญหายาเสพติด ก่อให้เกิดการลักขโมย 
วัฒนธรรม 

7. คนรุ่นใหม่ไม่มีการสืบสานวัฒนธรรมดั่งเดิมจากคนรุ่นหลัง  
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การวิเคราะห์ SWOT 

จุดแข็ง (S) 
1.การแบ่งส่วนราชการและแบ่งหน้าที่การท างาน
ชัดเจน 
2.มีการแบ่งสายการบังคับบัญชา 
3.มีการประสานงาน 
4.มีการจัดท าแผนที่สอดคล้องเหมาะสมกับความ
ต้องการของประชาชน 
5.มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
6.มีการฝึกอบรมและพัฒนา 
7.มีบุคลากรที่เพียงพอและเหมาะสมกับงาน 
8.มีการบริหารแบบครอบครัว 
9.มีการท างานเป็นทีม 
10.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
11.มีการก าหนดค่านิยมร่วมกัน 

โอกาส (O) 
1.พ้ืนที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
2.พ้ืนที่มีความเหมาะสมง่ายต่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค   
3.กลุ่มอาชีพเข้มแข็ง 
4.มีการสนับสนุนให้บันทึกระบบบัญชีด้วย
คอมพิวเตอร์ 
5.มีกฎหมายให้ท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารงาน 
6.มีการถ่ายโอนการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น 
7.หน่วยงานภายนอกสนับสนุนงบประมาณ 
8.มีประเพณีวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 
 

จุดอ่อน (W) 
1.ไม่มีหน่วยงานรองรับภารกิจ 
2.การสั่งงานไม่เป็นตามสายบังคับบัญชา 
3.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน 
4.การจัดท าระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์มีความ
ล่าช้า 
5.บุคลากรมีจ านวนน้อย 
6.บุคลากรขาดทักษะ 
7.การไม่ปฏิบัติตามค่านิยมที่ก าหนด 

อุปสรรค (T) 
1.ต้นทุนการผลิตมีราคาสูง 
2.ไม่มีตลาดกลางจ าหน่ายสินค้า 
3.เกษตรกรขาดความรู้การใช้
เทคโนโลยีการเกษตร 
4.ประชาชนขาดความรู้ด้านกฎหมาย 
5.องค์กรชุมชนไม่เข้มแข็ง และเข้าใจบทบาทของ
ตนเองในเรื่องการมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่ม 
6.การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้าและลด
น้อยลง 
7.มีการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
8.ไม่มีการสืบสานวัฒนธรรม 

 
โดยจากการวิเคราะห์ Swot สามารถสรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง ใน 

ปีที่ผ่านมามีการพัฒนาท้องถิ่นในระบบก้าวหน้าในหลายๆ ด้าน คือ มีความเจริญขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่
รายได้ในการจัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง เช่น ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีปูาย ไม่มีเพ่ิมข้ึน ท าให้รายได้ที่ อบต.จัดเก็บเอง มีจ านวนน้อยมาก  ส่วนการพัฒนาในเรื่องการบริหาร การ
จัดการ มีการแบ่งส่วนราชการการบริหารงานอย่างชัดเจน โดยมีการแบ่งส่วนราชการเป็น 4 ส่วน คือ ส านักงาน
ปลัด อบต. กองคลัง  กองช่าง และ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีการมอบอ านาจหน้าที่และการ
ตัดสินใจจากนายก อบต.  บุคลากรของ อบต. มีจ านวนทั้งสิ้น 26 อัตรา  (รวมพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง) โดยมีการควบคุมการท างานทั้งระบบของ อบต. มีระบบควบคุมภายในของ อบต. แต่การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ยังไม่เป็นระบบเท่าท่ีควร เนื่องจากต าแหน่งงานในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงอย่างหนึ่ง และผู้ปฏิบัติงานมี
จ านวนน้อย เมื่อเทียบกับต าแหน่งงานที่มีอยู่ในกรอบอัตราก าลัง ท าให้เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ต้องรับผิดชอบในหลายๆ 
หน้าที่ ซึ่งบางคนก็ถนัดในงานบ้าง หรือบางคนก็ไม่ทราบในงานที่ต้องปฏิบัติ ก่อให้เกิดความผิดพลาดในงานได้ 
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ง่ายขึ้น การจัดตั้งงบประมาณและการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีความสอดคล้องและสมดุลกัน มีระบบ
พ้ืนฐานข้อมูลของ อบต. (อินเตอร์เน็ตต าบล) และระบบ LAN  พร้อมทั้งมีโปรแกรมส าเร็จรูปในการปฏิบัตงาน
ไม่ว่าจะเป็นระบบ E-Plan (การวางแผนและการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งการติดตามและประเมินผล) ระบบ E-
LAAS  (การบันทึกระบบบัญชีและงบประมาณ) ระบบ EGP (การจัดซื้อจัดจ้าง) ระบบ GFMIS ระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ INFO (ฐานข้อมูลกลาง) ระบบ LTAXGIS LTAX 3000 
(โปรแกรมแผนภาษี) ระบบ SIS (ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท้องถิ่น) ระบบ CCIS (ข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบ ELE (ข้อมูลการเลือกตั้ง) ระบบ CMSS (การบันทึกข้อมูลอัตราก าลัง) และ
มีเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการท างานเพียงพอต่อความต้องการในการท างาน 
 

ในปัจจุบันแนวโน้มการพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี มีแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด และน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน
และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มจังหวัด ในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาดังกล่าว ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม มีการพัฒนามากขึ้นจากแต่ก่อน รวมถึงความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจสู่ AEC 
โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจ  และการสร้างความสัมพันธ์
ทางการท่องเที่ยวและการค้า โดยต าบลรอบเมือง เน้นในเรื่องการส่งเสริมการเกษตรกรรม และการประมง  
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  ปัจจุบันเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นหลัก ส่งเสริม
การศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ดูแลและสงเคราะห์ผู้ชรา ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ การสาธารณสุข พร้อมทั้งดูแล
ความเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในต าบล ร่วมถึงการเชื่อมโยงการเข้าร่วมการด าเนินงานที่ 
จะน าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
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 สถานการณ์การพัฒนาของต าบลรอบเมือง จึงมีแนวโน้มการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสรุป
การพัฒนาแต่ละด้านดังนี้ 

1. ด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่  
1. การบริการข้ันพื้นฐานที่ดี มีระบบผังเมืองที่ดี โดยจัดให้มีสาธารณูปโภค และบริการ 

สาธารณะครบครัน ระบบการคมนาคมที่ดี เชื่อมโยง 
2. การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ทั่ง 

ถึงโดยเน้นทั้งด้านการสร้างสุขภาพ และการซ่อมแซมสุขภาพ พร้อมการจัดการสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่  โดยยึดการ
มีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. การพัฒนาคนและสังคม โดยให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและ 
ผู้ด้อยโอกาส 

4. การสร้างชุมชนเข้มแข็ง การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สินการแก้ไขปัญหายาเสพติด อุบัติภัย และการจัดระเบียบสังคม 

5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

2. ด้านความรู้คู่คุณธรรม 
1. การพัฒนาปลูกฝังเยาวชนรวมทั้งประชาชนให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงโดยพัฒนาควบคู่ 

ด้านคุณธรรม 
2. การพัฒนาส่งเสริมการรักษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชนตระหนักเห็น 

ถึงคุณค่าและลดกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามามีอิทธิพล 
3. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น เพ่ือลดปัญหาด้านต่าง ๆ ที่ 

ส่งผลเชิงลบต่อชุมชนในระดับหนึ่ง 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจังทั้งทางด้าน 

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์   การพัฒนาองค์ความรู้ บุคลากร รวมทั้งประสานความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐ เอกชนและชุมชน 

5. มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม อนุรักษ์และฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมที่ดีของ 
ชุมชนการพัฒนาคนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมโดยยึดหลักค าสอนทางศาสนาเป็นแนวทางการ
ด าเนินชีวิต 

6. ด้านก้าวไกลสู่เกษตรกรรม 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยปรับปรุง 

ประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าการเกษตรไปสู่มาตรฐาน เพ่ิมมูลค่าในด้านความปลอดภัย เกษตรปลอดสารพิษ
ในพืชผัก ผลไม้ ประมง  ปศุสัตว์ พัฒนาและจัดระบบการควบคุมตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินค้าเกษตรและ
อาหาร รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการน้ าและแหล่งน้ าให้มีประสิทธิภาพ 

2. สร้างมูลค่าเพ่ิมจากโซ่การผลิต การแปรรูป การตลาด ให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือนต่อเนื่องจากการเกษตร  

3. สร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก โดยสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้อบรม 
พัฒนาความรู้และเข้าถึงแหล่งเงินทุน การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน และการบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 

4. ส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาและสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตรและพัฒนาความรู้ให้เกษตรกร  
โดยการส่งเสริมให้นักวิชาการท้ังภาครัฐและเอกชน เกษตรกร ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัยและ
พัฒนาด้านการเกษตร รวมทั้งการประดิษฐ์เครื่องมือการเกษตร และให้การบริการคลินิกเคลื่อนที่ให้ค าปรึกษา
ให้กับเกษตรกรเป็นรายบุคคล 
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4.  ด้านน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
       ๑.  การแก้ไขปัญหาความยากจนและเสริมรายได้  โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท า
และมีอาชีพเสริม  เพียงพอต่อการยังชีพ  ค่าครองชีพไม่สูง  มีรายได้ที่มั่นคง มีที่ท ากินและที่อยู่อาศัยอย่าง
พอเพียง น าไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 

2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 

โครงการ/
กิจกรรม 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

(ที่น ามาบรรจุใน
ข้อบัญญัติ) 

จ านวนกิจกรรม
ที่ได้ด าเนินการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

(กิจกรรม) 

1. ด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 107 27 29 80.56 
2. ด้านความรู้คู่คุณธรรม 20 10 7 19.44 
3. ด้านก้าวไกลสู่เกษตรกรรม 6 1 0 0 
4. ด้านน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 2 2 0 0 
 รวมยุทธศาสตร์ที่ 1-4 135 40 36 100 

                   (**หมายเหตุ : ข้อมูลจาก ระบบ e-plan (B3) รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2558) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
สาขาการพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
 ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558    ได้ตั้งเปูาหมายไว้  จ านวน   62   โครงการ 
             ด าเนินการแล้ว   จ านวน  6  โครงการ  คิดเป็น   16.67%  ได้แก่   
                 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าสาธารณสุข หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม) 
        2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังวัดเทวบุตร  หมู่ที่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม) 
        3. โครงการก่อสร้างสะพาน (สะพานขาว-ท่าเรือ) หมู่ที่ 4  (ข้อบัญญัติ ปี 2558) 
                 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยถนอมจิตร) หมู่ที่ 1 (ข้อบัญญัติ ปี 2558) 
        5. โครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก (อุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2558) 
        6. โครงการซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัสติกคอนกรีตสายโคกกะจะ-บัวลาย หมู่ที่ 1 (อุดหนุนเฉพาะ
กิจประจ าปี 2558) 
 
สาขาการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558  ได้ตั้งเปูาหมายไว้  จ านวน  8 โครงการ 
             ด าเนินการแล้ว   จ านวน   5   โครงการ  คิดเป็น   13.89 %  ได้แก่ 
       1.  โครงการจ้างเหมาบริการเข้าปกหนังสือ ค่าบริการไฟฟูาสาธารณะ ค่าตอบแทนอ่ืนๆฯลฯ 
                  2.  โครงการจัดซื้อถังขยะและวัสดุงานบ้านงานครัว 
             3.  อุดหนุนกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี 
       4.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ 

      5.  อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)     
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สาขาการพัฒนาด้านคนและสังคม 
 ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558  ได้ตั้งเปูาหมายไว้  จ านวน  24  โครงการ 
             ด าเนินการแล้ว    จ านวน 9   โครงการ  คิดเป็น   25%  ได้แก่ 

1. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
2. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 
3. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
4. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
5. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลรอบเมือง 
6. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน  
7. อุดหนุนอ าเภอเมืองปราจีนบุรี โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด  
8. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
9. โครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ 

สาขาการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2558   ได้ตั้งเปูาหมายไว้  จ านวน 13  โครงการ 
             ด าเนินการแล้ว    จ านวน  9   โครงการ  คิดเป็น   25%  ได้แก่ 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ค่าธรรมเนียมฝึกอบรมและสัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงาน 
    ส่วนต าบล 

    3. โครงการตรวจสอบรังวัดที่สาธารณประโยชน์ภายในต าบล 
     4. โครงการจัดซื้อพวงมาลา ของขวัญงานต่าง ๆ 

5. โครงการจัดประชุมประชาคมการจัดท าแผนพัฒนาของ อบต. 
6. โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 
7. โครงการบ ารุงรักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ส ารวจและครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 
8. โครงการจัดท าปูายชุมชนในเขต อบต.รอบเมือง 
9. อุดหนุน อบต.ดงพระราม (ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้างระดับอ าเภอฯ) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านความรู้คู่คุณธรรม    

สาขาการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2558   ได้ตั้งเปูาหมายไว้  จ านวน   20  โครงการ 
             ด าเนินการแล้ว    จ านวน  7  โครงการ  คิดเป็น   19.44%  ได้แก่ 

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบล/ระหว่างต าบล 
2. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  
3. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
4. โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์เด็กเล็ก 
5. โครงการจัดงานวันส าคัญของทางราชการ 
6. งานพิธีรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ                          

และพระบรมวงศานุวงศ์ 
7. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านก้าวไกลสู่เกษตรกรรม 
สาขาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558   ได้ตั้งเปูาหมายไว้  จ านวน   6 โครงการ 
             ด าเนินการแล้ว   จ านวน  -  โครงการ  คิดเป็น  - %  ได้แก่ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
สาขาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558   ได้ตั้งเปูาหมายไว้  จ านวน  2  โครงการ 
             ด าเนินการแล้ว   จ านวน  -   โครงการ  คิดเป็น  -%  ได้แก่ 
        
 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ    จ านวน   91   โครงการ  คิดเป็น     67.41%   เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 

      จากการปฏิบัติตามแผนพัฒนาต าบลในปี  พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า     องค์การ 
บริหารส่วนต าบลรอบเมือง  ได้วางแผนพัฒนาโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รวมทั้งเน้นการแก้ไข
ปัญหาตามความจ าเป็นเร่งด่วนเป็นส าคัญ  แต่มีบางแผนงาน/โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากยังอยู่ในช่วง
ปีงบประมาณ 2557 ท าให้การด าเนินการในบางแผนงาน/โครงการจึงยังไม่แล้วเสร็จ หรือยังไม่ได้ด าเนินการ 
แต่ก็สามารถ น าไปด าเนินการในช่วงท้ายปีงบประมาณได้  ส่วนแผนงาน/โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ 2558   ทางองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง จะน าแผนงาน/โครงการดังกล่าวไป
บรรจุไว้   ในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง ประจ าปี  พ.ศ. 2560-2562  ต่อไป 
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2.3 การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  ได้จัดตั้งมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2539   มีพ้ืนที่รับผิดชอบ  9   

หมู่บ้าน  ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่มีหลายรูปแบบ  ทั้งความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้าน
สาธารณูปโภค  ด้านการศึกษา  ด้านการสาธารณสุข  โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานจะเป็นความต้องการ
อันดับต้น ๆ 

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง   ก็ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา   และจัดท าโครงการพัฒนา 
ต่าง ๆ ตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งในปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  
ได้รับการพัฒนาไปมากโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ปัจจุบันถนนแทบทุกสายได้ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีต
และถนนลาดยางแอสฟัลติกทุกหมู่บ้าน  มีระบบประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  มีระบบไฟฟูาทุกครัวเรือน  
ตลอดจนสนับสนุน  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา  โดยเฉพาะส่งเสริมการเรียนในท้องถิ่นของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก การกีฬาแก่เยาวชน  ด้านการสาธารณสุข  ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และมีประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น  ซึ่งถือได้ว่าการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง ที่ผ่านมาประสบความส าเร็จ
เป็นที่ยอมรับและสามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี  โดยนโยบาย
หลักในปัจจุบันคณะผู้บริหารจะเน้นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน เพราะต้องการยกระดับให้
ประชาชนในต าบลมีความเป็นอยู่ มีชีวิตที่ดีข้ึน ภายใต้การด าเนินชีวิตในวิถีที่พอเพียง 
 
 
 


