ส่วนที่ 4
แนวทางการติดตามและประเมินผล
เพื่อให้ทราบถึงแนวทางกลไกในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีอัน
จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทาแผนพัฒนาสามปีในปีต่อๆ ไป และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคน
หนึ่งทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริห าร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ทั้งนี้ให้ติดตามประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
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4.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
1. การติดตามผล (Monitoring) เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
เพื่อให้ทราบว่ามีการดาเนินการติดตามแผนพัฒนาเทศบาลถึงระยะใดแล้ว ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์การ
พัฒนา และแนวทางการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการติดตามผลการดาเนินการ เช่น Gant Chart และกาหนด
ห้วงเวลาในการติดตามผลสิ้นปีงบประมาณ
2. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดาเนินโครงการแล้ว
เสร็จ ว่ามีการดาเนินกิจกรรมโครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่กาหนดไว้หรือไม่ และได้ผลเป็น
อย่างไร เพื่อวัดความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ โดยพิจารณา ตัวชี้วัดความสาเร็จ จากเป้าหมาย ของโครงการและ
กาหนดห้วงระยะเวลาในการประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ
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ภาคผนวก ก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบรายงาน และคาอธิบาย
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วย
แบบรายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ดังแผนภูมิต่อไปนี้
แบบรายงาน

แบบประเมินผลแผนฯ
(Inpul)

แบบติดตามแผนฯ
(Process)

แบบประเมินผลแผนฯ
(Output)

แบบที่ 1
การประเมินการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2
แบบติดตามและประเมินการ
ดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3/1
แบบประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์

แบบที่ 3/2
แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
ผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฝน
ภาพรวม

แบบที่ 3/3
แบบประเมินความพอใจต่อผล
การดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์

แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น
ประเด็นการประเมิน :

เป้าหมาย :

วิธีการประเมินผล :

การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
ส า ม ปี เ ป็ น ไ ป ต า ม ขั้ น ต อ น ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หรือไม่
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
ส า ม ปี เ ป็ น ไ ป ต า ม ขั้ น ต อ น ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แบบที่ 1 การประเมินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล (ตรวจสอบการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เป็นไป
ตามขั้นตอนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
พ.ศ.2548 หรือไม่)

แบบที่ 2 แบบการติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการประเมิน :
ตัวชี้วัด :
เป้าหมาย :
วิธีการประเมินผล :

การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
ร้อยละของจานวนแผนงาน /โครงการที่นาไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง
ร้อยละ 80
แบบที่ 2 แบบติด ตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล (ตรวจสอบ
จากข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจาปี)

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ประเด็นการประเมิน :
ตัวชี้วัด :
เป้าหมาย :
วิธีการประเมินผล :

จานวนโครงการที่นาไปสู่การปฏิบัติจริง
จานวนโครงการที่ปฏิบัติได้จริง จากจานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยูใ่ นแผนฯ ในแต่ละยุทธศาสตร์
จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง ได้มากกว่าครึ่งหนึ่ง
ของจานวนโครงการที่ปรากฏในแผน ในแต่ล ะ
ยุทธศาสตร์
แบบที่ 3/1 การประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็นการประเมิน :
ตัวชี้วัด:
เป้าหมาย :
วิธีการประเมินผล :

ความพึงพอใจของประชาชนในผลการดาเนินของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ในภาพรวม
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่แสดงความพึง
พอใจ
พึงพอใจ ร้อยละ 70
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ใน
ภาพรวม (สารวจข้อมูลโดยตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นของประชาชน)

แบบที่ 3/3 แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ ผลการด าเนิ น งานขององค์ ก รปกครองส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ในแต่ ล ะ
ยุทธศาสตร์
ประเด็นการประเมิน :
ตัวชี้วัด :
เป้าหมาย :
วิธีการประเมินผล :

ความพึงพอใจของประชาชนในผลการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ในแต่ละยุทธศาสตร์
ร้อยละของผู้ตอบแบบสองถามที่แสดงถึงความ
พึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์
ในแต่ละยุทธศาสตร์ได้คะแนนถ่วงน้าหนักเกิน 8.0
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ (สารวจข้อมูลโดยตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชน)

การกาหนดห้วงเวลาติดตามและประเมินผล
ตารางห้ ว งระยะเวลาการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานโครงการที่ น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ น
แผนพัฒนาสามปี
ระยะเวลาดาเนินการ
ครั้งที่
ปีปัจจุบัน
ปีถัดไป
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1
2
3
4

ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี จึงมี ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจา
ทุกปีดังนั้นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี นั้นควรมีสภาพความ
พร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดาเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม
รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ / กิจกรรม
2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกาหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนา ไปใช้จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
ได้ต่อไป
แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. เป็น01เอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงที่จะดาเนินการ
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่อเป็นการเตรียมโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจาปีและนาไป
ปฏิบัติได้ทันที่เมื่อได้รับงบประมาณ
2. เพื่อแสดงความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
3. เพื่อแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาของปีนั้น ๆ โดยจะต้องสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา
1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
หลังจากที่ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วจะต้องดึง
ขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่งกาหนดขั้นตอนการจัดทาประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผน
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
๑

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทารายละเอียดโครงการ /กิจกรรม การพัฒนา
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดทา แผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบครอบให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อ
กัน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลโพไร่หวานนา มาตัดสินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
สรุป
แผนพัฒนาสามปี เป็นส่วนประกอบหนึ่งของกระบวนการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งมีลักษณะ
หรือแนวทางการพัฒนาประจาปี ที่มีรายละเอียดแผนงาน / โครงการ ที่สามารถนาไปปฏิบัติใช้ได้จริงสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาทุกระดับ รวมถึงการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีด้วย ส่วนกระบวนการในการจัดทาจะเน้นถึงสภาพความพร้อมที่
จะส่งผลให้แผนงาน / โครงการสามารถนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ ในปีทผี่ า่ นมา
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
 วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่ผ่านมาและคาดการณ์ผลที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
จากการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่ผ่านมาเป็นดังนี้
ชื่อปัญหา

สภาพปัญหา
๒

ความต้องการ

ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 การสัญจรไม่สะดวก

 ไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอ

-ถนนทางเข้าหมู่บ้านบางสายมีสภาพเป็น
หลุม เป็นบ่อ
-ถนนชารุด เสียหายเนื่องจากมีรถบรรทุก
ถมดินวิ่งผ่านมากเนื่องจากมีการก่อสร้าง
-ถนนบางสายมี ไ ฟฟู า สาธารณะไม่
เพียงพอทาให้การเดินทางไม่สะดวกเป็น
อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
ประชาชน
-ถนนหลายสายเป็ น ทางโค้ ง ไม่ มี ปู า ย
บอกทาง ทาให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง

-ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลักและสาย
ทางเข้าหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน
-ท าความสะอาดดิ น หิ น ที่ ต กในทาง
สัญจร
-ติดไฟฟูาสาธารณะให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ
-จัดทาลูกคลื่นชะลอความเร็วในหมู่บ้าน
-จั ด ท าปู า ยประชาสั ม พั น ธ์ ถ นนที่ มี จุ ด
เสี่ยงที่เป็นทางโค้ง

-มีเงินทุนไม่เพียงพอในการประกอบอาชีพ
ท าให้ ผ ลผลิ ต ที่ ไ ด้ ไ ม่ ดี เ ท่ า ที่ ค วรขาย
ผลผลิตได้ราคาต่า
-ขาดการรวมตัวเป็นกลุ่ม
-กู้เ งิน ในระบบและนอกระบบในการท า
ธุรกิจต่างๆ

-จั ด หาและสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น
ให้กับกลุ่มเกษตรกร
-จัดอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้
-จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเงิน หมุนเวียนภายใน
หมู่บ้าน

 การประชาสัมพันธ์ (ปูาย)
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
 เงินทุน
 ขาดอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
 หนี้สิน

ชื่อปัญหา

สภาพปัญหา

ความต้องการ

ปัญหาด้านสังคม
 ปัญหาผู้สูงอายุ และคนพิการ

-ขาดรายได้ในการดารงชีวิต
-ขาดการเอาใจใส่จากญาติพี่น้อง
-เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 ปัญหาเยาวชนมั่วสุม
-ปัญหายาเสพติด
 ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ -เยาวชนใช้ จ่ า ยฟุุ ม เฟื อ ยเกิ น ตั ว ตาม
ค่านิยมที่ผิดๆ
ทรัพย์สินของประชาชน
-ไม่มีงานทาเป็นหลักแหล่งขาดรายได้
-มีการเล่นการพนันในหมู่บ้าน
 ปัญหาว่างงาน
๓

-จัดให้มีเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ
-จัดให้มีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
-จัดให้มีสนามกีฬาประจาตาบล
-ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประจาตาบล
-ให้ความรูเ้ กี่ยวกับอันตรายของยาเสพติด
-อบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
-ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมต่ า งๆในวั น ส าคั ญ ทางพุ ท ธ
ศาสนา
-จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ และอบรม

-จัดตั้งศูนย์ อปพร.
ปัญหาด้านแหล่งน้า

-มีวัชพืชปกคลุมคู คลองส่งน้า
-คูคลองส่งน้ามีขนาดเล็ก ตื้นเขินชารุด -ขุดลอกคูคลองให้น้าไหลได้สะดวก
 น้าไหลไม่สะดวก
เสียหาย
-ห่างไกลระบบชลประทาน
-จัดการขุดคลองดาดคอนกรีต
 ขาดแคลนน้าทาการเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง
ปัญหาด้านสาธารณสุข
 ปัญหาขยะมูลฝอย น้าเน่าเสีย

 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค

ชื่อปัญหา

-ไม่ทิ้งขยะในภาชนะที่จัดให้
-ทิ้งขยะลงคลองส่งน้า
-ทิ้งขยะไม่เป็นที่

-จัดหาถังขยะให้เพียงพอกับความต้องการ
-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงพาหะของ
โรคที่มาจากขยะมูลฝอย
-ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค วามรู้ ท างเสี ย งตามสาย
-ประชาชนขาดความเอาใจใส่ เ รื่ อ ง ศูนย์ข้อมูลประจาหมู่บ้าน
สุขภาพไม่สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารทาง -จัดให้มีการบริการสาธารณะสุขเคลื่อนที่
ราชการดารงชีพแบบไม่ถูกสุขลักษณะ

สภาพปัญหา

ความต้องการ

-ประชาชนยังไม่เข้า ใจบทบาท อ านาจ
หน้าที่ของ อบต.
-ไม่ ใ ห้ค วามร่ว มมือ ในการปฏิ บัติห น้ า ที่
ของ อบต.
-ขาดความสามัคคีในหมู่คณะ
-ประชาชนไม่ ใ ห้ ค วามสนใจในการ
ประชาคมเท่าที่ควร
-ประชาชนไม่เข้าใจจุดประสงค์ของการ
ประชาคมหมู่บ้าน
-อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ ภ ายในส านั ก งานไม่
เพียงพอกับปริมาณงาน
-ขาดบุ ค คลในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ บ าง
ตาแหน่ง ทาให้งานขาดประสิทธิภาพ

-ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนเข้ า ใจใน
บทบาท อานาจหน้าที่ของ อบต.
-สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
-สร้า งความสามัค คี ในหมู่ ค ณะเริ่มจาก
ผู้นาชุมชน
-ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนเข้ า ใจ
ความสาคัญของการประชาคม

ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร
 บทบาท อานาจ หน้าที่ของอบต.

 ประชาคมท้องถิ่น

 การบริหารงานของ อบต.

๔

-จั ด หาอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ ส านั ก งานให้
เพียงพอ
-จัดหาเจ้าหน้าที่ตามแผนอัตรากาลัง 3
ปี

ปั ญ ห า ด้ า น ก าร ศึ ก ษา ศ า ส น า แ ล ะ
วัฒนธรรม
-ขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย
-ขาดรถรับส่งนักเรียน
 เด็กย้ายไปเรียนโรงเรียนในเมือง
-ขาดบุคลากรด้านการศึกษา
-เงินทุนไม่เพียงพอในการสนับสนุนเด็กที่
เรียนดีแต่ยากจน
-ประช าชน ขาดค วามเอาใจใส่ ใ น
 ทุนการศึกษา
พระพุทธศาสนา ละเลยในศิลปวัฒนธรรม
ที่ดีงามประพฤติปฏิบัตินอกจารีตประเพณี
 ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อปัญหา

สภาพปัญหา

ปั ญ หาด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
-การจัดเก็บและกาจัดขยะไม่ถูกวิธี
-น้าเน่าเสีย

-ไม่ทิ้งขยะลงถังที่จัดให้
-ถังขยะไม่เพียงพอ
-ทิ้งขยะไม่เป็นที่
-ทิ้งขยะลงแม่น้าลาคลอง
-หอพักปล่อยน้าเสียลงคลอง

-สนั บสนุ น ทุน ในการจัดซื้ อ อุ ปกรณ์การ
เรียนการสอนให้ทันสมัย
-จัดหารถรับส่งนักเรียน
-จัดหาทุนการศึกษาเพิ่ม
-ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม วั น ส า คั ญ ท า ง
พระพุทธศาสนา
-ปลูกฝังนิสัยทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
ตั้งแต่เด็ก เริ่มจากครอบครัว

ความต้องการ

-จัดให้มีถังขยะเพียงพอ
-ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการกาจัด
ขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี
-รณรงค์การทิ้งขยะให้เป็นที่
-ควบคุ ม ดู แ ล การก่ อ สร้ า งหอพั ก
โรงงาน บ้ า นพั ก ให้ มี ร ะบบกรองน้ า
เสียก่อนปล่อยลงคลอง

การคาดการณ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) มุ่งให้เกิดการรวมตัวกัน
ทางเศรษฐกิจ และการอานวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะทาให้เกิดความเจริญและสามารถแข่งขันกับ
ภูมิภาคอื่น ๆ ได้ เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนในประเทศอาเซียน โดย พ.ศ.2558 นั้น การเข้าสู่ประชาคมอาซียนจึงมี
ผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตาบลในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 จาเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น เช่นการ
พัฒนาโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง ไฟฟูา ประปา
๕

2. การพัฒนาส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ
 จาเป็นต้องทบทวนถึงบทบาทขององค์การบริหารส่วนตาบลในการดูแลและช่วยเหลือธุรกิจภายใน
ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการลงทุนภายในท้องถิ่น
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ต้องมีบทบาทในการเฝูาระวังการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 มีการกาหนดแผนมาตรการปูองกันและบรรเทาวิกฤตทางด้านสิ่งแวดล้อม
 มีการซักซ้อมทาความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. สังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 อาจมีปัญหาสืบเนื่องจากแรงงานอพยพ ทั้งปัญหาความยากจนและปัญหาโรคระบาด การจัดการ
ศึกษา
5. การรักษาความสงบเรียบร้อย
 ต้องมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องการเฝูาระวังปัญหาอาชญากรรมมากขึ้น
 องค์การบริหารส่วนตาบลจาเป็นต้องพัฒนาระบบและจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับ
ราชการส่วนกลางเพื่อนามาใช้ในยามจาเป็น
6. การจัดการด้านภาษา วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
 จาเป็นต้องจัดทาข้อมูลที่จาเป็นสาหรับแรงงานต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียนอื่นๆ
 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และทาความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล (SWOT)
จุดแข็ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สภาพพื้นที่ติดกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ทาให้เกิดหอพักและธุรกิจต่างๆเป็นจานวนมาก
มีการขยายตัวทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
มีการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรเป็นที่อยู่อาศัย
สภาพการจราจรสะดวก ปลอดภัย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการครบครัน
ประชาชนมีการศึกษาที่สูงขึ้น มีพลังความคิดสร้างสรรค์
ประชาชนสนใจการบริหารงานของท้องถิ่น
สาธารณะสุขมูลฐานดี สุขภาพอนามัยแข็งแรง
มีความพร้อมในการพัฒนาทุกด้าน

จุดอ่อน
1. ผู้นาชุมชนไม่เข้าใจ บทบาท อานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของตน ขาดความร่วมมือ
2. พนักงานส่วนตาบลมีปัญหาเกี่ยวกับความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ ในการติดต่อและอานวยความสะดวก
กับผู้มาติดต่อ ซึ่งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. วัสดุ ครุภัณฑ์ในสานักงานยังไม่เพียงพอกับการปฎิบัติงานในหน้าที่
โอกาส
1. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทาให้สามารถมีโอกาสขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก
ส่วนราชการในการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะและโครงการสร้างพื้นฐานของตาบล
2. มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก เหมาะสม สามารถขนส่งสินค้าการเกษตร และสามารถรองรับการ
ขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
๖

3. มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนด้านเศรษฐกิจของผประกอบการ เงินภาษีและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
4. มีโครงการขยายชุมชนเมืองออกสู่พื้นที่เขตชนบท
อุปสรรค
1. ผู้ประกอบกิจการหอพักและร้านค้าต่างๆไม่เข้าใจอานาจหน้าที่ของ อบต.และหน้าที่ของตนเองในการ
เสียภาษี
2. การทิ้งขยะมูลฝอยและน้าเน่าเสียลงสู่แม่น้าลาคลอง ของผู้ประกอบกิจการ ร้านค้าบางรายทาให้น้า
เน่าเสีย
3. อาคารปลูกสร้างและชุมชนมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทาให้มีบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ราชการ
4. ระบบสาธารณูปโภคไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของชุมชน
5. ขาดบุคลากรเพื่อจัดการด้านผังเมืองและกาหนดในการก่อสร้าง
๒.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
1. แบบประเมินแผนฯ (Input)
แบบที่ 1 แบบประเมินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประเมินหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว)
สรุปผล : องค์การบริหารส่วนตาบลโพไร่หวาน มีการดาเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง
ครบถ้วนทุกขั้นตอนตามกาหนดระยะเวลา
2. แบบติดตามแผนฯ (Process)
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผล (1) จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559)
- จานวนโครงการ 260 โครงการ
- จานวนงบประมาณ 53,210,412 บาท
(2) จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
- จานวนโครงการ 260 โครงการ
- จานวนงบประมาณ 53,210,412 บาท
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2557
ปี 2557

ผลการดาเนินงานปี 2557

โครงการ

1. จานวนโครงการที่เสร็จ
2 จานวนโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
รวม

๗

77

ร้อยละ
73.33

28
105

26.67
100

การเบิกจ่ายเงินตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
รวม

งบประมาณ (บาท)
164,669.89
52,080
21,125
237,874.89

ร้อยละ
69.22
21.89
8.88
100

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพไร่หวาน มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับชอบทั้งหมด 7 หมู่บ้าน พื้นที่ 6,478 ไร่
หรือ 10.36 ตารางกิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรม การประกอบกิจการหอพักจากการดาเนินงานในช่วง
ระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวบริการสาธารณะมีจานวนมาก และในปัจจุบัน
ตาบลโพไร่หวานมีลักษณะที่เป็นชุมชนเมืองที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ในการพัฒนาตาบลนั้นงบประมาณมี
จานวนจากัดไม่เพียงพอแก่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลเอง และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทาให้สามารถแก้ไข
ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นได้ระดับหนึ่ง

๘

ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่อให้ทราบถึงภาพร่วมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต และสามารถนามาตรวจสอบแผนพัฒนาสาม
ปีว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นเพียงใด หรือดาเนินไปในทิศทางใด จึงประกอบด้วย
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโพไร่หวาน
“เศรษฐกิจดี สังคมน่าอยู่ ความรู้ทันสมัย ไร้การทุจริต สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษสะอาด”
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทา พัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ
จัดให้มีบารุงรักษาทางบก – ทางน้า
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเมือง การปกครองท้องถิ่น
กาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเน่าเสีย

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิติที่ดีขึ้น
2. การคมนาคมทั้งทางบก – ทางน้ามีความสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้ประชาชนมีการพัฒนาด้านความรู้ ความคิด คุณธรรมและจริยธรรม
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่น
5. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคม
๙

4.
5.
6.
7.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาท้องถิน่
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ
2. ส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
3. ขยายระบบสาธารณูปโภคในเขตตาบล
4. ก่อสร้างปรับปรุงบารุงถนนสะพานทางเท้าท่อระบายน้าศาลาที่พักอาศัย
5. พัฒนาระบบจราจร
6. ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาแหล่งน้า
7. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8. บริหารงานด้วยความโปร่งใส
9. การบริหารงานตามอานาจหน้าที่ อบต.
10. สร้างจิตสานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. จัดระบบบาบัดน้าเสีย
12. บาบัดและจัดการขยะ
โครงสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2559 - 2561)
วิสยั ทัศน์
“แหล่งผลิตอาหารคุณภาพและเมืองท่องเที่ยวชั้นนาของ ASEAN”
พันธกิจ
1. ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ต่อยอด/แปรรูปเชิงสร้างสรรค์ได้
2. พัฒนาเชิงบูรณาการให้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่อาศัยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยกระดับเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนา ของ ASEAN
เปูาประสงค์
1. สินค้าเกษตร/อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย เกิดการต่อยอด/แปรรูปสินค้าเชิงสร้างสร้าง
สรรค์ สามารถเพิ่มมูลค่าการผลิตภาคการเกษตรของจังหวัด
2. เป็นจังหวัดที่น่าอยู่อาศัยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนาของ ASEAN โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเป็นแหล่ง
ศึกษาดูงาน – การประชุมสัมมนาที่โดดเด่นของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สินค้าเกษตร - อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองท่องเที่ยวชั้นนาของ ASEAN และแหล่งศึกษาดูงานประชุม
๑๐

สัมมนาสาคัญของประเทศ
แนวทางการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้านการผลิต และการแปรรูปสินค้าประมงและเกษตร
2. พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก
3. ส่งเสริมและขยายกาลังการผลิตอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด (Routing)
5. พัฒนาการตลาดและส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
6. ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
7. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวก เส้นทางคมนาคม เชื่อมโยงจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
พัฒนาการตลาดและส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
8. พัฒนาด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และเสริมสร้างระบบรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
9. การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ
10. การปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ
11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
12. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเชิงรุก
13. ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของภาครัฐทุกขั้นตอน
14. ปรับปรุงกระบวนงานบริการ ให้มีประสิทธิภาพ
15. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคคลากร ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
16. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัย และต่อเนื่อง
นโยบายการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
วิสยั ทัศน์จังหวัดเพชรบุรี
“แหล่งผลิตอาหารคุณภาพและเมืองท่องเที่ยวชั้นนาของ ASEAN”
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สินค้าเกษตร-อาหารมีคุณภาพและปลอดภัยปลอดภัย
2. เป็นเมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เมืองท่องเที่ยวชั้นนาของ ASEAN และแหล่งศึกษาดูงาน – ประชุมสัมมนาสาคัญระดับประเทศ
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
“เพชรบุรีเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ประชาชนมีอาชีพมั่นคงและเข้าถึงบริการทางการศึกษา มี
สุขภาพดีถ้วนหน้า”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และคุณภาพชีวิต
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
แนวทางการพัฒนาท้องถิน่
1. ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า
2. พัฒนาระบบจราจร
3. พัฒนาระบบไฟฟูา-ประปา
4. จัดทาผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และปูองกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
5. พัฒนาแหล่งน้า คูคลอง และระบบชลประธาน
6. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
7. พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
8. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคติดต่อ
9. ส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
10. สนับสนุนส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม
11. รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
12. สนับสนุนและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
13. ส่งเสริมการผลิต ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อการบริโภค
14. สนับสนุนให้มีนคิ มอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม
15. สนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
16. ควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ
17. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
18. สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
19. เฝูาระวังและปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
20. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
21. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
22. พัฒนาการบริหารการจัดการที่ดีในองค์กรพร้อมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น
23. ปรับปรุงและพัฒนางานในองค์กร
24. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
25. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น
26. ปรับปรุงและพัฒนารายได้
นโยบายการพัฒนาของผูบ้ ริหารท้องถิน่
นโยบายข้อที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา
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1.1 จัดให้มีสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ปุวยเอดส์และเยี่ยมเด็กแรกเกิด
1.2 จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในตาบลเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและเพื่อให้เยาวชนได้ห่างไกลยา
เสพติด
1.3 จัดให้มีโครงการสานใจสายใยสู่ประชาชน
1.4 จัดให้มีการถ่ายทอดข่าวสารเพื่อประชาชนได้รับรู้ข่าวสารทางหอกระจายข่าว
1.5 สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนและกีฬาแก่นักเรียน
1.6 จัดให้มีกองทุนการศึกษาแก่นักเรียน
1.7 สนับสนุนอาหารเสริมและอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
1.8 จัดให้มีการกาจัดยุงลายและการปูองกันโรคติดต่อ
1.9 จัดให้มีการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุพร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกสัปดาห์
1.10 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.11 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
นโยบายข้อที่ 2 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 จัดให้มีการปลูกต้นไม้ตามถนนสาธารณะ เพื่อเน้นการรณรงค์ต่อต้านภาวะโลกร้อน
2.2 จัดให้มีการเก็บขยะในชุมชนอย่างทั่วถึง
2.3 บาบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.4 จัดระบบบาบัดน้าเสีย
2.5 สร้างจิตสานึกและความตระหนักถึงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.6 พัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง
2.7 รักษาความสะอาดของถนนทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
2.8 คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายข้อที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 จัดให้มีการก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมฝั่งท่อระบายน้าในส่วนที่ยังไม่ดาเนินการ เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปในการสัญจรไปมา
3.2 ขยายเขตประปาและไฟฟูาให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในตาบล โพไร่หวาน
ทั่วทุกหมู่บ้าน
3.3 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรตามจุดต่างๆ ที่สาคัญ
3.4 ขยายเขตบริการไฟฟูาให้ทั่วถึง พร้อมติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
3.5 พัฒนาระบบจราจร
3.6 จัดทาผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ
3.7 พัฒนาแหล่งน้า ขุดลอกคูคลอง ดาดคลองในตาบลโพไร่หวาน
3.8 พัฒนาปรับปรุง และบารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ศาลาที่พักอาศัย ฯลฯ
3.9 จัดให้มีการบารุงรักษาทั้งทางบกและทางน้า
นโยบายข้อที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
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4.1 ฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนามาใช้ในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในตาบลโพไร่หวาน
4.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.3 ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการปูองกันอาชญากรรม
4.4 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
นโยบายข้อที่ 5 ด้านเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการลงทุน
5.1 สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพของชาวตาบลโพไร่หวานเพื่อให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
5.2 สนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายข้อที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยไว้
6.2 บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
นโยบายข้อที่ 7 ด้านบริหารการจัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
7.1 มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทราบปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
7.2 ติดตั้งเสียงตามสายให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารข้อมูลทางราชการทั่วทุกหมู่บ้าน
7.3 พัฒนาการบริหารจัดการที่ในองค์กร
7.4 ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร
7.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
7.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น
7.7 ส่งเสริมความรู้ ความสนใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น
7.8 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ การจัดเก็บภาษี
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คานา
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
และสามารถบู ร ณาการกับ แผนพัฒ นาจั งหวัด และแผนชุ มชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภ าพ ตามมาตรา 53/1 แห่
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 19 วรรคท้ายแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัด และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ กระทรวงมหาดไทย จึ ง อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ 5 แห่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ในระดับ ต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ นโยบายรัฐ บาล แผนกระทรวง แผนกรม
แผนพัฒนาจังหวัดและอาเภอ ซึ่งในการกาหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัดและอาเภอนั้น ทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคมจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย ตลอดจนการสะท้อนถึงปัญหาความต้องการของ
ประชาคมหมู่บ้าน พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานราชการส่วนต่ างๆ ภายในจังหวัดและอาเภอ เพื่อเข้าร่วมใน
การปรับรูปแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต ส่ ว นแผนพั ฒ นาสามปี เ ป็ น การก าหนดรายละเอี ย ดแผนงาน โครงการพั ฒ นาที่ จั ด ท าขึ้ น ส าหรั บ
ปีงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งมีความต่อ เนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าเพื่อให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาที่กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลโพไร่หวานได้ จัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการ
จัดทางบประมาณประจาปี
2. เพื่ อ แสดงแนวทางการพั ฒ นาในช่ ว งสามปี ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งและสามารถตอบสนองต่ อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจาปี และนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลโพไร่หวาน ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลโพไร่หวานทุกท่าน ประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบล คณะผู้จัดทาแผนชุมชน และส่วนราชการต่างๆ ในอาเภอเมืองและจังหวัดเพชรบุรี ที่ให้ความร่วมมือ
นาเสนอข้อมูลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาสามปีในสาเร็จลุล่วงด้วยดี
คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น
พฤษภาคม 2558

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา
2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
ส่วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
องค์ประกอบ
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา
ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา
ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา
ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
4.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก
ก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข การประเมินคุณภาพของแผน
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