รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ครั้งที่ 2 (1 เมษายน พ.ศ.2560-30 กันยายน พ.ศ.2560)
.................................................................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตาบลเมืองเก่า (Vision)
“ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นแหล่งเกษตรกรรมปลอดสารพิษ เป็นแหล่งผลิต
ข้าวพันธุ์ที่ตลาดต้องการ เป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างตาบลต่าง ๆ ในอาเภอเสาไห้สู่ตัวจังหวัดสระบุรี เป็นศูนย์กีฬา
แข่งเรือพายประเพณี ”
2. พันธกิจ (Mission)
1. อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการศึกษาและระบบการสาธารณสุข
3. ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาการให้บริการสาธารณะ
5. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ การจัดสวัสดิการสังคม
6.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาและกระบวนการประชาสังคม
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนให้คงอยู่
2. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สุขภาพแข็งแรง ได้รับบริการที่ดี
4. มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
5. บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย
6. จารีต ประเพณีของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์
7. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มขึ้น
8. การท่องเที่ยวได้รับการบูรณาการร่วมกัน
9. การพัฒนาอาชีพ พัฒนารายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน
10. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้น
11. พัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตาบลเมืองเก่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม

3. ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุข
ภาวะของประชาชน
4. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
6. การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของชุมชน
7. การพัฒนาแหล่งน้า
8. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
9. การพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2
1. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2. สร้างจิตสานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
4. การป้องกันละแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3
1. ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
การอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และวันสาคัญ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. สร้างจิตสานึกและตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญ
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณภาพและจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4
1. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น
การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหาร 2. พัฒนาระบบบริหารองค์กร
การจัดการที่ดี
3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนในการจัดการบริหารองค์กรและบุคลากร
6. ส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 5
1. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและบูรณาการ
3. ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการ
ประชาสังคม

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง
2. พัฒนาระบบการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการเมืองระบอบประชาธิปไตย
3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประชาสังคมภาค
ประชาชน

4. นโยบายการพัฒนาของเทศบาลตาบลเมืองเก่า
1. จัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยครอบคลุมให้
สอดคล้องกับระบบผังเมืองรวมและมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน

2. พัฒนาเทศบาลตาบลเมืองเก่า ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม มีความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมลภาวะ
3. เทศบาลตาบลเมืองเก่า มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสมีขีดความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงตามความต้องการของประชาชน โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ เพื่อนามาพัฒนาท้องถิ่น
4. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการเรียนรู้ “ คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น ” มีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย สามารถ
ปรับตัวต่อสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปและดารงตนในสังคมได้อย่างมีคุณค่า
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้ มีความมั่นคงทางสังคม มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด ผู้สูงผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การเอาใจใส่อย่างทั่วถึง
6. พัฒนาชุมชนภายในเทศบาลตาบลตาบลเมืองเก่าให้ชุมชนเข้มแข็ง มีจิตสานึก มีศักยภาพในการร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างประสิทธิภาพ
7. ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง ผู้นาท้องถิ่น ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย มีคุณภาพ คุณธรรม โปร่งใส และยุติประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ
8. ส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง ไร่นาสวนผสม และระบบเกษตรอินทรีย์หรือ
เกษตรชีวภาพ เพื่อลดการใช้สารเคมี ให้ประชาชนปลอดภัยจากสารพิษ
5. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(2) ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
(3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(8) บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนาธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลอาจจัดทากิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) ให้มีน้าสะอาดหรือน้าประปา
(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(4) ให้มีสุสานและฌาปณสถาน
(5) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(6) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(7) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(8) ให้มีและบารุงทางระบายน้า
(9) เทศพาณิชย์
6. อานาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะตาม พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตาบลมีอานาจและหนาที่ใน การจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้
(1) การจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
(2) การจัดใหมีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
(3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(8) การสงเสริมการทองเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผูดอยโอกาส
(11) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(13) การจัดใหมีและบารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
(14) การส่งเสริมกีฬา
(15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(18) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่นๆ
(24) การจัดการ การบารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไมที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม
(25) การผังเมือง
(26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30)การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
(31) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
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