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บทที่  1   
                                                                 

บทนํา 
  

 1.1   ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่กําหนดยุทธศาสตร  และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน  
พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  อําเภอ  และแผนชุมชน 
 

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

  1.  เพื่อเปนเครื่องมือกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบอนอกที่
ชัดเจน   
และสามารถนําไปพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.  เพื่อลดปญหาความซ้ําซอน  ความขัดแยง  และความลาชาในการปฏิบัติงาน  เพื่อให
ประชาชนมีโอกาสไดรับบริการสาธารณะที่ดีขึ้น 
  3.  เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ใหมีความสอดคลองเปนอนัหนึ่งอันเดยีวกันเพื่อให
บรรลุตามจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  โดยมีกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาเปนหลัก 
 

 1.3   ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

  1.  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบอนอก  จัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ  เพื่อแจงแนวทางการพัฒนารับทราบปญหา  ความตองการ  ประเด็น
การพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยทุธศาสตรการพัฒนา  โดยนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
จากหนวยงานตางๆและขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  รวบรวมแนวทางและขอมูล  นํามา
วิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล    
บอนอก 
  3.  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบอนอก  พิจารณารางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา  เพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
  4.  ผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอสภาองคการบริหารสวนตําบล 
บอนอก  เพื่อใหความเห็นชอบ 
  5.  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนยทุธศาสตรการพัฒนา 
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 1.4   ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา    
 

  1.  ทําใหการบริหารแผนงาน  และกิจกรรม  โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล    
บอนอกในอนาคตมีความสะดวกรวดเร็ว  คลองตัว เรียบรอยและมีระบบ 
  2.  ทําใหองคการบริหารสวนตําบลบอนอกสามารถใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง
สามารถ  แกไขปญหาความเดือดรอนและความตองการของทองถ่ินไดอยางแทจริง 
  3.  ทําใหการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบอนอกมีโอกาสละความเปนไปไดที่จะ
สามารถบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค  บังเกิดผลสัมฤทธิ์  ในภาพรวมสูงขึ้น 
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บทที่  2  
 

  สภาพทั่วไปและขอมลูพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลบอนอก 

         …………………… 
 

 2.1   ขอมูลเก่ียวกับท่ีตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  การศึกษา ฯลฯ 
 

 ประวัติความเปนมา 
  ตําบลบอนอกเดิมชื่อวา  “ตําบลปากคลองเกลียว” มีขุนเกลียวกลมราชเปนกํานันคนแรกขึ้น
การปกครองกับอําเภอเกาะหลัก  หรืออําเภอเมืองในปจจุบัน ตอมาเมื่อเดือนตุลาคม  2485  ไดเปลี่ยนชื่อเปน
ตําบลบอนอก  คําวา “บอนอก” ในปจจุบันเปนชื่อหมูบานบอนอก หมูที่ 6  เลากันวาในอดีตที่หมูบานนี้
ชาวบานขุดบอน้ําในหมูบานพบแตน้ําเค็ม  น้ํากรอย  ใชบริโภคไมได  จึงออกมาขุดบอน้ําที่ปาละเมาะนอก
บานพบบอน้ําจืดใชดื่มได  ชาวบานจึงเรียกวา “บอนอก”  ซ่ึงหมายถึงบอน้ําที่อยูนอกบาน  ตอมาจึงมีชาวบาน
มาตั้งบานเรือนอยูในบริเวณแหลงน้ําจืดมากขึ้นจนกลายเปนหมูบาน  เรียกวาหมูบานบอนอก เมื่อมีการเปลี่ยน
ช่ือตําบลจากเดิม  ซ่ึงขณะนั้นกํานันปากคลองเกลียวอยูที่บานบอนอก  จึงใชชื่อบานบอนอกเปนชื่อตําบลบอ
นอก  ตั้งแตนั้นมา 
  2.1.1  สถานที่ตั้ง 
  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบอนอก  ตั้งอยูหมูที่  7  บานคลองชายธง  ตําบลบอนอก  
อําเภอเมืองฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  อยูหางจากที่วาการอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ  ระยะทาง  24  
กิโลเมตร  กอตั้งบนที่สาธารณะสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  บนเนื้อที่ประมาณ  3  ไร  3  งาน  26  ตารางวา  
ตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  เลขที่  19195  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2546  มีอาณาเขตติดตอกับตําบล
และอําเภอใกลเคียง  ดังนี้ 
 - ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลกุยเหนือ , ตําบลกุยบุรี และตําบลหาดขาม  อําเภอกยุบุรี 
 - ทิศใต  ติดตอกับ ตําบลอาวนอย  อําเภอเมืองฯ 
 - ทิศตะวันออก ติดตอกับ ทะเลอาวไทย 
 - ทิศตะวันตก ติดตอกับ สหภาพเมยีนมาร 
 

  2.1.2  สภาพภมิูประเทศ 
  ตําบลบอนอกมีพื้นที่รวมประมาณ  189  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  141,980  ไร  สภาพ
พื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสูทะเลอาวไทย  ทางทิศตะวันออกมีถนนเพชรเกษมตัด
ผานคั่นระหวางพื้นที่ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของตําบลบอนอก  พื้นที่ทางทิศตะวันตกมีคุณภาพ
ของดินดี  เหมาะแกการทําอาชีพการเกษตร  โดยพื้นที่ฝงตะวันออกมีสภาพดินเปนดินรวนปนทราย  
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ  การประมงชายฝง , การเพาะเลี้ยงลูกกุง , การเลี้ยงกุง , การเกษตร  และ
การปศุสัตว 
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  2.1.3  สภาพภมิูอากาศ 
  มีฤดูกาล  3  ฤดู  ดังนี ้

- ฤดูหนาว    ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือน ธันวาคม  ถึง  กมุภาพันธ 
 - ฤดูรอน   ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือน  มีนาคม  ถึง  เดอืน พฤษภาคม 
 - ฤดูฝน  ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือน มถุินายน  ถึง เดอืน พฤศจิกายน 
 

  2.1.4  ลักษณะการปกครอง 
 แบงพื้นที่ออกเปน  14  หมูบาน 
 

  2.1.5  ประชากร 
  จํานวนประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอนอก   สํารวจ  ณ  เดือน กันยายน  2549  
มีจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น  7,260  คน  แยกเปนชาย  จํานวน  3,578  คน  หญิง  จํานวน  3,682   คน  
ครัวเรือน จํานวน  2,255  ครัวเรือน  ซ่ึงจําแนกประชากรเปนรายหมู  ไดดังนี้ 

 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน 
จํานวน 
ครัวเรือน 

จํานวนประชากร  (คน) 

ชาย หญิง รวม 

1 ปากคลองเกลียว 79 159 145 304 
2 ปากตะโล 69 116 141 257 
3 ทาฝาง 42 83 82 165 
4 ละลอง 76 111 114 225 
5 คลองเกา 166 249 272 521 
6 บอนอก 249 447 431 878 
7 คลองชายธง 298 468 507 975 
8 ทุงโก 172 263 269 532 
9 หนองปุหลก 221 352 315 667 
10 สองพี่นอง 389 555 584 1,139 
11 ยุบพริก 116 202 231 433 
12 เข็ดกา 129 224 194 418 
13 หนองบุญยงค 134 139 168 307 

14 ทุงบัวทอง 115 210 229 439 

รวมท้ังหมด 2,255 3,578 3,682 7,260 

 ที่มา :  สํานักทะเบยีนอําเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ   (สํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง) 
  -  อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอนอกเต็มทั้ง  14  หมูบาน 
  -  มีหมูบานทีเ่ปนหมูบาน  อพป.  6  หมูบาน  ไดแก  หมูที่  7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 
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  2.1.6  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 อาชีพ   ประชาชนสวนใหญประกอบอาชพีเกษตรกรรม  ไดแก 
  -  การปลูกพืชไร  เชน  สับปะรด  ,  วานหางจระเข 
  -  การทํานา 
  -  การปลูกพืชสวน  เชน  มะพราว  ,  มะมวง  ,  ขนุน  เปนตน 
  -  การประมง  เชน  ประมงชายฝง 
  -  การปศุสัตว  เชน  การเลี้ยงโคนม  ,  โคเนื้อ  ,  สุกร  ,  ไก  เปนตน 
 หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอนอก 
  -  บอเพาะลูกกุง  จํานวน   5  ราย 
  -  เล้ียงสัตว  จํานวน  43  ราย 
  -  ขายของชํา  จํานวน  74  ราย 
  -  รานอาหาร  จํานวน   6  ราย 
  -  อูซอมรถ  จํานวน   7  ราย 
  -  ปมน้ํามัน  จํานวน   5  ราย 
  -  บานเชา  จํานวน   2  ราย 
  -  โรงสีขาว  จํานวน   2  ราย 
  -  รานวัสดกุอสราง จํานวน   1  ราย 
  -  รานปะยาง  จํานวน   3  ราย 
  -  รานขายปุยเคมี  จํานวน   1  ราย 
  -  โทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวน   2  ราย 
  -  รานคาสหกรณ จํานวน   2  ราย 
  -  รานตัดผา  จํานวน   1  ราย 
  -  โรงงาน  จํานวน   1  แหง 
 

  2.1.7  การศึกษา 
  การศึกษาในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอนอก  มีจดัการศึกษาตั้งแตระดับกอน
ประถมศึกษา  ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีโรงเรียนอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอนอก  
จํานวน  9  โรงเรียน  คือ 

โรงเรียนประถมศึกษา 
1.  โรงเรียนวดัปากคลองเกลียว   ตั้งอยู  หมูที่  1 
2.  โรงเรียนบานทาฝาง    ตั้งอยู  หมูที่  3 
3.  โรงเรียนวดับอนอก    ตั้งอยู  หมูที่  6 
4.  โรงเรียนบานคอกชาง    ตั้งอยู  หมูที่  7    (ขยายโอกาส คือ ม.3) 
5.  โรงเรียนบานคลองชายธง   ตั้งอยู  หมูที่  7 
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6.  โรงเรียนบานหนองปหุลก   ตั้งอยู  หมูที่  9 
7.  โรงเรียนบานยุบพริก    ตั้งอยู  หมูที่  11 
8.  โรงเรียนยวุสมาคมประจวบคีรีขันธอนุสรณ ตั้งอยู  หมูที่  13 

โรงเรียนมัธยมศึกษา   
1.  โรงเรียนหวากอวิทยาลัย   ตั้งอยู  หมูที่  7 

ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก   
1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองเกา  ตั้งอยู  หมูที่  5 

 

ศูนยการเรยีนชุมชน   
1.  ศูนยการเรยีนชุมชนตําบลบอนอก             ตั้งอยู  หมูที่  7  (หอประชุมอบต.บอนอก) 

 

  2.1.8  สถาบันและองคกรการศาสนา 
วัด  มีจํานวน  6  แหง   

1. วัดปากคลองเกลียว    ตั้งอยู  หมูที ่ 1   
2.  วัดอูตะเภา     ตั้งอยู  หมูที ่ 3 
3.  วัดรอดประดิษฐ    ตั้งอยู  หมูที่  5 
4.  วัดบอนอก     ตั้งอยู  หมูที่  6 
5.  วัดคลองชายธง    ตั้งอยู  หมูที่  7 
6.  วัดสี่แยกบอนอก    ตั้งอยู  หมูที่  10 

ที่พักสงฆ  มีจาํนวน  3  แหง   
1. ที่พักสงฆบานหนองปหุลก   ตั้งอยู  หมูที ่ 9 
2.  ที่พักสงฆบานยุบพริก    ตั้งอยู  หมูที ่ 11 
3.  ที่พักสงฆบานหนองบุญยงค   ตั้งอยู  หมูที่  13 

 

  2.1.9  การสาธารณสุข 
สถานีอนามัยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอนอก  มีจํานวน  4  แหง 
 1. สถานีอนามัยบานบอนอก   ตั้งอยู  หมูที่  5 
 2. สถานีอนามัยบานดอนซอ   ตั้งอยู  หมูที่  7 
 3. สถานีอนามัยบานทุงโก   ตั้งอยู  หมูที่  13 
 4. สถานีอนามัยบานหนองปหุลก   ตั้งอยู  หมูที่  9 

  2.1.10  ความปลอดภยัในชวิีตและทรัพยสิน 
 1. มีปอมยามรักษาความปลอดภัยบริการ ประจําหมูบาน  14  หมูบาน  หมูละ   จํานวน   1  แหง 
 2. มีศูนยบริการประชาชนตําบลบอนอก  สภ.อ. เมืองประจวบคีรีขันธ   ตั้งอยู  หมูที่  7  
(ส่ีแยกบอนอก) 
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  2.1.11  แหลงทองเที่ยว 
 ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอนอก   ทิศตะวันออกติดตอกับอาวไทย  มีชายหาดระยะทางยาว
ประมาณ   15   กิโลเมตร   อยูในพื้นที่   4   หมูบาน    ไดแก 
 - หมูที่   1       ( บานปากคลองเกลียว ) 
 - หมูที่   5       ( บานคลองเกา ) 
 - หมูที่   6       ( บานบอนอก ) 
 - หมูที่   13     ( บานหนองบญุยงค ) 

ในเขตพืน้ที่  หมูที่  6    ( บานบอนอก )   มีชายหาดที่สวยงาม   ช่ือ  หาดหวาขาว  (หาดคลองชายธง)  
และมีธรรมชาติที่สวยงาม   มีกิจกรรมที่หลากหลาย  เชน 
 - ประมาณชวงเดือน  เมษายน – สิงหาคม   จะมีปลาวาฬวายน้ําอยูบริเวณแนวชายหาด  
 - ลิงแสม  แถวปาชายเลน 
 - เลนน้ํา ,ชมนก ,  ตกปลา  ฯลฯ  
 

 2.2   ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของทองถิน่ 

  2.2.1  โครงสรางและอํานาจหนาท่ีในการบริหารงาน 
 องคการบริหารสวนตําบลบอนอก  เปนเขตการปกครองสวนทองถ่ิน  บริหารงานโดยคณะผูบริหาร     
มีนายกองคการบริหารสวนตําบล  เปนผูบริหารสูงสุด  มีพื้นที่การปกครองครอบคลุมทั้ง  14  หมูบาน  การ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบอนอก  แบงสวนราชการ  ดังนี้ 
  (1)  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบอนอก    มีหนาที่ดําเนินการในกิจกรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  แบบแผน  และนโยบาย ขององคการบริหารสวน
ตําบล  มีหนาที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  งานกิจการสภา อบต.  งานธุรการ  งานการเจาหนาที่  งานสวัสดิการ  
งานการประชุม   งานประชาสัมพันธ   งานนิติกร  งานวิเคราะหนโยบายและแผน  งานบริหารงานบุคคล  งาน
จัดทําแผนพัฒนาตําบล  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานการศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรม  งาน
สงเสริมการเกษตร   งานสวัสดิการและสังคม   งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   งานจัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณ  ประจําป  งานขออนุมัติดําเนินการตามขอบังคับตลอดจนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับ
มอบหมาย   ปจจุบันมีบุคลากรตามกรอบอัตรากําลัง  จํานวน  11  คน 
  (2)  สวนการคลัง   มีหนาที่ดําเนินการ  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การ
ตรวจเงิน  การหักภาษีเงินได  และการนําสงงานที่เกี่ยวกับการตัดโอนเงิน  งานรายงานเงินคงเหลือประจําวัน  
งานขออนุมัติเบิกตัดป  และขอขยายเวลาเบิกจาย  งานการจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน  งบทรัพยสิน  
หนี้สิน  งบโครงการเงินสะสม  งานการจัดทําบัญชีทุกประเภท  งานทะเบียนคุมเงินรายได  รายจาย  งานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย  ปจจุบันมีบุคลากรตามกรอบอัตรากําลัง  จํานวน  5   คน 
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 (3)  สวนโยธา  มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับงานสํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบถนน  อาคาร  
สะพาน  แหลงน้ํา  ฯลฯ  รายการประมาณการคาใชจายตามโครงการ  งานควบคุมงานกอสราง  และ ซอม
บํารุงทาง  อาคาร  สะพาน  แหลงน้ํา  งานควบคุมการกอสราง  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย  
ปจจุบันมีบุคลากรตามกรอบอัตรากําลัง  จํานวน  2  คน 

 
โครงสรางในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบอนอก 

 
 

 
     

 
 

                                                                        
       
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผูบริหาร 
นายก อบต.  1  คน 
รองนายก อบต. 2 คน 

สภา อบต. 
สมาชิก 28  คน 
วาระ  4  ป 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงาน อบต.)

สํานักปลัด อบต. สวนโยธา สวนการคลัง 

องคการบริหารสวนตําบลบอนอก 
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  2.2.2  สถานะการคลัง 
  องคการบริหารสวนตําบลบอนอก  เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก  การบริหาร
งบประมาณในปงบประมาณที่แลวมา  คือในปงบประมาณ  พ.ศ.2549  และประมาณการรายรับ  รายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2550   ดังรายการดังตอไปนี้ 
รายรับ ดาน / แผนงาน 
 

ดาน / แผนงาน 
ประมาณการรายรับ รับจริง ประมาณการรายรับ 

ป  2549 ป  2549  ป  2550 

ก.  รายไดภาษอีากร       

1. หมวดภาษอีากร 11,696,200 15,644,235.93 11,926,400 

   1.1  ภาษีบํารุงทองที่ 280,000 280,705.11 280,000 

   1.2  ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 64,000 47,645 50,000 

   1.3  ภาษีปาย 23,000 9,147 15,000 

   1.4  ภาษีสุรา 231,000 663,786.64 300,000 

   1.5  ภาษีสรรพสามิต 1,200,000 2,922,745.70 2,500,000 

   1.6  ภาษีมูลคาเพิ่ม 4,500,000 6,467,689.32 4,900,000 

   1.7  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,100,000 403,235.74 270,000 

   1.8  คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและ 4,000,000 4,676,630 3,300,000 

นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน     

   1.9  คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมปาไม 1,800 17,493.15 2,000 

   1.10 คาภาคหลวงแร - - 14,000 

   1.11  เงินที่เก็บไดตามกฎหมายวาดวย 400 569.10 400 

อุทยานแหงชาติ     

   1.12 อากรรังนกอีแอน 270,000 132,232.88 270,000 

   1.13  คาภาคหลวงปโตเลียม 26,000 22,356.29 25,000 

ข.  รายไดท่ีมิใชภาษีอากร     

1. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ คาใบอนุญาต 212,800 163,752.94 165,081 

   1.1  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 6,000 6,594.30 6,000 

   1.2  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 500 820 600 

   1.3คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 13,000 8,100 11,300 
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ดาน / แผนงาน 
ประมาณการรายรับ รับจริง ประมาณการรายรับ 

ป  2549 ป  2549  ป  2550 

   1.4  คาปรับการผิดสัญญา 192,800 148,227 146,781 

   1.5  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา 500 11.64 400 

2.  หมวดรายไดจากทรัพยสนิ 30,000 85,373.79 35,000 

   2.1  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 30,000 85,373.79 35,000 

3.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 61,000 98,295 70,300 

   3.1  คาขายแบบแปลน 60,000 96,690 70,000 

   3.2  รายไดอ่ืนๆ  ที่มิไดตั้งรับไว 1,000 1,605  - 

   3.3  เงินที่มผูีอุทิศใหหรือบริจาค - -  - 

   3.4  คารับรองสําเนาและถายเอกสาร - -  - 

   3.5  รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  (คาขายของเกา) - - 300 

ค.  รายไดจากทุน    - 

   1.  คาขายทอดตลาดหลักทรัพย - -  - 

ง.  เงินชวยเหลือ  4,303,219 4,303,219 

1.  เงินอุดหนนุทั่วไป (เงินอดุหนนุทั่วไป
สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที)่ 

5,800,000 4,303,219 4,303,219 

    

รวมท้ังสิ้น 17,800,000 20,294,877 16,500,000 
 

 จากตาราง  จะเห็นวาในป พ.ศ. 2549 องคการบริหารสวนตําบลบอนอก  มีรายรับทั้งสิ้นเปนจํานวน 
20,294,877  บาท  โดยรายรับจากยอดภาษีอากร  เปนรายรับขององคการบริหารสวนตําบลบอนอกที่มากที่สุด  
คือจํานวน  15,644,235.93   บาท 
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 การบริหารรายจาย  องคการบริหารสวนตําบลบอนอก  มีการบริหารรายจายที่ตองจายในกิจกรรม 
ตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ดังตอไปนี้ 
 

หมวด ประมาณการรายจาย รายจายจริง 

รายจายตามงบประมาณรายจาย 
1.  งบกลาง 
2.  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 
3.  หมวดคาจางชั่วคราว 
4.  หมวดคาตอบแทน 
5.  หมวดคาใชสอย 
6.  หมวดคาวสัดุ 
7.  คาสาธารณูปโภค 
8.  หมวดเงินอดุหนนุ 
9.  หมวดคาครุภัณฑ  
10.  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
11.  รายจายอืน่ 
 
รวมรายจายตามงบประมาณรายจายท้ังสิน้ 
รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนนุท่ีรัฐบาลใหโดยระบุ
วัตถุประสงค 

 
1,000,000 
1,591,320 
702,240 

2,023,440 
3,579,170 
749,960 
190,000 

1,127,900 
1,295,770 
5,145,000 
395,200 

 
17,800,000 

 
 

 
224,810 

1,332,305 
656,930 

1,908,106 
3,105,327 
654,541.95 
141,399.44 
892,686.69 

129,000 
4,796,920 
307,324.75 

 
14,149,351 
3,532,072 

 

รวมรายจายท้ังสิ้น 17,800,000 17,681,423 
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 2.3  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปท่ีผานมา  (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2549) 
 

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

ดานการเมือง  การบริหาร 
อบต.บอนอก  เคลื่อนที่                  
คาโฆษณาเผยแพร                   
โครงการจังหวัดเคลื่อนที ่       
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจกัร   
คาลงทะเบียน  (ฝกอบรม  สัมมนา)    
ฝกอบรม  (อบรมภาษาอังกฤษ ตามโครงการความรวมมือ
ทางวิชาการ)                                                            
อุดหนุนเงินใหกับที่ทําการปกครองอําเภอเมืองระจวบคีรี
ขันธ  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    
โครงการจัดซื้อที่ดิน  หมูที่  14     
โครงการกอสรางปอมยามประจําหมูบาน  หมู  2   
โครงการกอสรางปอมยามประจําหมูบาน  หมู  3   
โครงการกอสรางปอมยามประจําหมูบาน  หมู  4   
โครงการกอสรางปอมยามประจําหมูบาน  หมู  5   
โครงการกอสรางปอมยามประจําหมูบาน  หมู  6   
โครงการกอสรางปอมยามประจําหมูบาน  หมู  8   
โครงการกอสรางปอมยามประจําหมูบาน  หมู  9   
โครงการกอสรางปอมยามประจําหมูบาน  หมู  11   
โครงการกอสรางปอมยามประจําหมูบาน  หมู  12   
โครงการกอสรางปอมยามประจําหมูบาน  หมู  13   
โครงการกอสรางปอมยามประจําหมูบาน  หมู  14   
สงเสริมและสนับสนุนกิจการ  อปพร.    
วัสดุสํานักงาน       
วัสดุไฟฟาและวิทย ุ      
วัสดุงานบานงานครัว      
วัสดุกอสราง       
วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  
จัดทําสวนหยอมหนาปายทีท่ําการ อบต.บอนอก 
จัดทําสวนหยอมบริเวณ อบต.บอนอก 

 
180,950 
16,032 
62,803 
53,538 
62,866 
64,000 

 
89,000 
17,999 
420,000 
25,000 
25,000 
25,000 
25,000 
25,000 
25,000 
25,000 
25,000 
25,000 
25,000 
25,000 
293,104 

193,847.6 
79,969 
19,819 
5,089 

127,451.35 
40,000 
60,000 

 
หมูที่  1 – 14 

เขต อบต.บอนอก 
อบต.บอนอก 

 
 
 
 
 
 

หมูที่   14 
หมูที่   2 
หมูที่   3 
หมูที ่  4 
หมูที ่  5 
หมูที ่  6 
หมูที ่  8 
หมูที ่  9 
หมูที ่  11 
หมูที ่  12 
หมูที ่  13 
หมูที ่  14 

เขต อบต.บอนอก 
 
 

      อบต.บอนอก 
 
 

อบต.บอนอก 
อบต.บอนอก 
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ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ 

 
1 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 
6 

 
 

1 
2 
 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
 
 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 
กอสรางถนนในหมูบาน  (ผิวจราจร คสล.) สายเกาไร  หมู  1 
กอสรางถนนในหมูบาน  (ผิวจราจร คสล.) สายขางวัดอู
ตะเภา ถึง บานผูใหญอาจณิ   หมู  3 
กอสรางถนนในหมูบาน (ผิวจราจร คสล.)  สายหนาโรงเรยีน
บานหนองปหุลก – คันคลองชลประธาน  หมู  9  
กอสรางถนนลูกรังสายแยกทางหลวงชนบททุงโก – ยบุพริก 
ผานขางไรผูใหญ ถึง ถนนทางหลวงชนบทบอนอก – หนอง
ยายเอม  หมู  11  
กอสรางถนนในหมูบาน (ผิวจราจร คสล.)  สายซอย 2  หมู13 
จางเหมาตดิตั้งโคมไฟฟาสองสวางสาธารณะ  หมู  10 
 

ดานเศรษฐกิจ  สังคม  และชมุชน   
อุดหนุนเงินใหกับกลุมแมบานเกษตรกรสองพี่นอง  หมู  10   
โครงการจัดเกบ็ขอมูล  จปฐ.  และบันทึกขอมูลเขา
คอมพิวเตอร   
อุดหนุนเงินใหกับกลุมเยาวชนตําบลบอนอก    
การสงเคราะหเบี้ยยังยังชีพผูพิการ      
การสงเคราะหเบี้ยยังชพีผูสูงอายุ      
โครงการสวัสดิการและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและผูพกิาร   
อุดหนุนกลุมเกษตรผูปลูกขาวตําบลบอนอก    
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส   
 
 
 
 
 

 
416,500 
417,900 

 
305,000 

 
393,000 

 
 

301,920 
10,000 

 
 

50,000 
19,110 

 
50,000 
135,000 
97,200 
20,720 
23,000 
2,000 

 
 

 
หมูที่  1 
หมูที่  3 

 
หมูที่   9 

 
หมูที่   11 

 
 

หมูที่   13 
หมูที่  10 

 
 

หมูที่   10 
เขต อบต.บอนอก 

 
 
 

หมูที่  1-14 
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ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ 

 
1 
 
2 
3 
4 
 
 
5 

 
6 
7 
8 
9 
10 

 
11 
 

12 
13 
14 
15 
 

16 
 

17 
18 
19 

ดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
คาใชจายในการจัดงานตางๆ ซ่ึงเปนวันสําคญัทางราชการ 
และคาใชจายในพิธีศาสนา   
มอบทุนการศกึษา       
คาของขวัญ  ของรางวัล  กระเชาดอกไม  และพวงมาลา   
อุดหนุนเงินใหกับหมูบานในเขตตําบลบอนอก  เพื่อจดัทาํ
โครงการฟนฟอูนุรักษและสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย  
(วันสงกรานต)      
อุดหนุนเงินใหกับศูนยการศึกษานอกโรงเรียน  อ.เมือง
ประจวบคีรีขนัธ  
อุดหนุนเงินใหกับโรงเรียนวัดปากคลองเกลียว    
อุดหนุนเงินใหกับโรงเรียนบานทาฝาง     
อุดหนุนเงินใหกับโรงเรียนวัดบอนอก  (ทองวิทยา)      
อุดหนุนเงินใหกับโรงเรียนบานคอกชาง 
สงเคราะหอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียน
บานยุบพริก  หมู  11 
ปรับปรุงและพัฒนาโรงอาหารของ ร.ร.ยุวสมาคม
ประจวบคีรีขนัธอนุสรณ  หมู  13 
อุดหนุนเงินใหกับโรงเรียนบานคลองชายธง   
อุดหนุนเงินใหกับโรงเรยีนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธอนุสรณ 
อุดหนุนเงินใหกับโรงเรียนบานยุบพริก  
อุดหนุนเงินใหกับศูนยพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการ
จัดการศึกษาบอนอก  (จัดงานวันเด็กแหงชาติ) 
อุดหนุนเงินใหกับศูนยพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการ
จัดการศึกษาบอนอก  
สงเคราะหอาหารเสริม (นม) ศูนยเด็กเล็กบานคลองเกา 
สงเคราะหอาหารกลางวัน ศพด.บานคลองเกา   
จัดซื้อเครื่องเลนสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวดัปากคลอง
เกลียว  หมู 1  
 

 
206,202 

 
30,000 

800 
25,000 

 
 

30,000 
 

46,400 
46,400 
56,400 
50,000 

4,830.75 
 

62,000 
 

46,400 
46,400 
56,400 
60,000 

 
50,000 

 
13,560 
11,400 
58,750 

 

 
เขต อบต.บอนอก 

 
ร.ร.เขตอบต.บอนอก 

เขต อบต.บอนอก 
เขต อบต.บอนอก 

 

 
อบต.บอนอก 

 
ร.ร.วัดปากคลองเกลียว 

 

ร.ร.บานทาฝาง 
 

ร.ร.วัดบอนอก 
ร.ร.บานคอกชาง 

 

ร.ร.บานยุบพริก 

 
ร.ร.ยุวสมาคม ฯ 

 
ร.ร.บานคลองชายธง 

ร.ร.ยุวฯ 
ร.ร.ยุบพริก 

เขตอบต.บอนอก 
 

เขตอบต.บอนอก 
 

ศพด. 
ศพด. 

ร.ร.วัดปากคลอง
เกลียว 
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ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
25 
26 
27 
28 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
 
 
1 
2 

จัดซื้อเครื่องเลนสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบานคลอง
ชายธง  หมู  7  
จัดซื้อเครื่องเลนสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบานทาฝาง  
 หมู  3  
จัดซื้อเครื่องเลนสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบานยุบพริก   
หมู 11   
จัดซื้อเครื่องเลนสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบานหนอง 
ปุหลก  หมู 9  
จัดงานแขงขันกีฬาตําบล      
ซอมแซมหอกระจายขาว / เสียงตามสาย / เสียงไรสาย  
คาบริการทางดานโทรคมนาคม     
จัดซื้อวัสดุกฬีา       
สงตัวนักกีฬาเขาแขงขันกฬีากับหนวยงานอื่น 
 

ดานสาธารณสขุ 
โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ      
โครงการปองกันและควบคมุโรคติดตอนําโดยแมลง   
จางเหมาทําปายโฆษณาและเผยแพร     
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย      
อุดหนุนเงินใหกับสถานีอนามัยทุงโก  หมู 8  
  
ดานการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โครงการหนึ่งคน  หนึ่งฝน  หนึ่งตน     
การปรับปรุงภูมิทัศน  

58,750 
 

58,750 
 

18,750 
 

60,000 
 

199,898 
48,140 

34,390.42 
99,944 
2,760 

 
 

23,870 
2,544 
16,032 
26,005 
25,000 

 
 

5,000   
30,000 

 
 
 

ร.ร.บานคลองชายธง 
 

ร.ร.บานทาฝาง 
 
 

ร.ร.บานยุบพริก 
 

ร.ร.บานหนองปุหลก 

 
เขต อบต.บอนอก 

 

เขต อบต.บอนอก 
 

อบต.บอนอก 
 

หมูที่  1-14 
หมูที่  1-14 

 
 

หมูที่  1-14 
หมูที่  12 

อบต.บอนอก 
อบต.บอนอก 
สอ.ทุงโก 

 
 

เขต อบต.บอนอก 
หาดหวาขาว 

รวม 5,913,593.75   

  องคการบริหารสวนตําบอนอก  ไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาในชวงรอบปที่ผานมา  คือ 
ปงบประมาณ  พ.ศ.2549  รวม  6  ยุทธศาสตรการพัฒนา  จํานวน   77  โครงการ  งบประมาณ   
จํานวน  5,998,593.75  บาท 



 16

บทที่  3  
 
 

        การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิน่ 
           ………….. 

 

 3.1   หลักการและแนวคิดในการวางแผนพฒันาทองถิน่ 
  3.1.1  สรุปการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของรฐับาล  พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท  นายกรัฐมนตรี  ท่ีไดแถลงตอสภานติิบัญญัติแหงชาติ            
เม่ือวันศุกรท่ี  3  พฤศจิกายน  2549   มีนโยบายบริหารราชการแผนดินที่สําคัญคือ 
 (1.)  นโยบายการปฏิรูปการเมือง  การปกครอง  และการบริหาร    ใหความสําคัญกับ                                          
 1.1 การสนับสนุนการจดัทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 1.2 การเสริมสรางมาตรการในการปองกนัและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ                    
 1.3 การจัดแผนแมบทพัฒนาการเมือง 
 1.4 การจัดทําแผนแมบทการใชทรัพยากรสื่อสารของชาติ การใชเครื่องมือส่ือสารของรัฐ 
 1.5 การสงเสริมเสรีภาพในการปฏิบัติหนาที่ของสื่อมวลชน 
 1.6 การสงเสริมบทบาทขององคกรภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 1.7 การมุงเนนการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจดัองคกรภาครัฐ 
 1.8 การสนับสนุนการกระจายอํานาจอยางตอเนื่อง 
 (2.)  นโยบายเศรษฐกิจ   
 2.1 ภาคเศรษฐกิจฐานราก  ใหความสําคัญกับ การเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม สงเสริมผลิตภัณฑ
ชุมชนและทองถ่ิน  พัฒนาคุณภาพและฝมือแรงงาน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเศรษฐกิจฐานราก 
 2.2 ภาคเศรษฐกิจระบบตลาด  ใหความสําคัญกับ การพัฒนาอุตสาหกรรม เพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม สงเสริมและผลักดันการสงออกสินคาและบริการ การพัฒนาแหลงทองเที่ยว การ
สงเสริมประสิทธิภาพและประหยัดการใชพลังงาน การบริหารจัดการ โครงสรางพื้นฐานใหมีคุณภาพ        
ประสิทธิภาพ การจัดทําแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม การดําเนินนโยบายความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ และการปรับปรุงระเบียบดาน
ธุรกิจการคา 
 2.3 ภาคเศรษฐกิจสวนรวม  ใหความสําคัญกับ การสรางภมูิคุมกันทางเศรษฐกิจ การสนบัสนุนการ
ออมในทุกระดับที่เหมาะสม การดําเนนินโยบายงบประมาณขาดดุลเพื่อใหสามารถรองรับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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 (3.)  นโยบายสังคม  ใหความสําคัญกับ 
 3.1 การสงเสริมความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันทของคนในชาต ิ
 3.2 การจัดทําแผนปฏิรูปสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางสมานฉันท 
 3.3 การเรงรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคณุธรรมนําความรู 
 3.4 การพัฒนาสุขภาวะของประชาชนใหครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคม และปญญา 
 3.5 การสงเสริมกีฬาพืน้ฐานและกฬีามวลชน 
 3.6 การสรางความเขมแข็งของทุกชุมชนทองถ่ินและประชาสังคม 
 3.7 การสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีสันติสุข
อยางยั่งยืน 
 3.8 ปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมโดยใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
 3.9 การสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของหนวยงานและบุคคลกรในกระบวนการยุติธรรม 
 (4.)  นโยบายการตางประเทศ  ใหความสําคัญกับ 
 4.1 ดําเนินบทบาทเชิงรุกในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อสนับสนุนความปรองดองและความมั่นคง
ในชาติ 
 4.2 การสงเสริมใหเกิดมิตรภาพและความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน และในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และระหวางภูมภิาค 
 4.3 การเสริมสรางความแข็งแกรงของอาเซียน 
 4.4 การดําเนินบทบาทสรางสรรคในกรอบสหประชาชาติและกรอบพหุภาคีอ่ืน ๆ 
 4.5 การคุมครองสิทธิและผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ 
 (5.)  นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐ  ใหความสําคญักับ 
 5.1 การสงเสริมการผนึกกําลังระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการ 
 5.2 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพ 
 

  3.1.2  สรุปยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับที่ 10 
  วิสัยทัศนและพันธกิจ 
วิสัยทัศนประเทศไทย 

 มุงพัฒนาสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมนํา

ความรอบรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข  เศรษฐกิจมี คุณภาพ เสถียรภาพ  

และเปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศท่ี  

มีธรรมาภิบาลดํารงไว ซ่ึงระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และอยูในประชาคมโลกได    

อยางมีศักดิ์ศรี” 
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  พันธกิจ 

 เพื่อใหการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” ภายใต

แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เห็นควรกําหนดพันธกิจของการพฒันาประเทศ ดังนี ้
 (1)  พัฒนาคนใหมีคุณภาพพรอมคุณธรรมและรอบรูอยางเทาทัน  มีสุขภาวะที่ดีอยูในครอบครัวที่     
อบอุน ชุมชนที่ เขมแข็ง พึ่งตนเองได มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีภายใตดุลยภาพของความ
หลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 (2)  เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม  มุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจของ
ประเทศใหสามารถแขงขันไดมีภูมิคุมกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดลอมในยุคโลกาภิวัตน     
บนพื้นฐานการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ มีระดับการออมที่พอเพียง มีการปรับโครงสราง
การผลิตและบริการบนฐานความรูและนวัตกรรม ใชจุดแข็งของความหลากหลายทางชีวภาพและเอกลักษณ
ความเปนไทยควบคูกับการเชื่อมโยงกับตางประเทศ และการพัฒนาปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน   
และโลจิสติกส พลังงาน กฎกติกาและกลไกสนับสนุนการแขงขันและกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม 
 (3)  ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ  และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ 
คุณภาพสิ่งแวดลอม  สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน เปนธรรม และมี
การสรางสรรคคุณคา สนับสนุนใหชุมชนมีองคความรู และสรางภูมิคุมกันเพื่อคุมครองฐานทรัพยากร             
คุมครองสิทธิและสงเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร ปรับแบบแผนการผลิตและการ
บริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนรักษาผลประโยชนของชาติจากขอตกลงตามพันธกรณีระหวาง
ประเทศ 
 (4)  พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาลภายใตระบอบประชาธปิไตยท่ีมีองค    
พระมหากษัตริยเปนประมุข  มุงสรางกลไกและกฎระเบยีบที ่เอื้อตอการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนา 
สูทุกภาค ีควบคูกับการเสริมสรางความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบตอสาธารณะ มีการกระจายอํานาจ
และกระบวนการที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการตัดสนิใจสูความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและการใช
ทรัพยากร 
 

 วัตถุประสงคและเปาหมายหลัก 
 เพื่อใหสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยจะตองปรับตัวในอนาคต และเพื่อกาวไป 
สู วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศที่พึงปรารถนาในระยะยาว การพัฒนาในระยะ 5 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  
จึงไดกําหนดวตัถุประสงคและเปาหมายหลักของการพัฒนาไว ดังนี ้
 วัตถุประสงค 
 (1)  เพื่อสรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่องที่ขับเคลื่อนดวยการเชื่อมโยง
บทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เสริมสรางบริการสุขภาพอยางสมดุลระหวางการ      
สงเสริม การปองกัน การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพ และสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
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 (2)  เพื่อเพิ่มศกัยภาพของชุมชน เชื่อมโยงเปนเครือขาย เปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชวีติ 
และอนุรักษ ฟนฟ ูใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมอยางยัง่ยืนนําไปสูการพึ่งตนเองและลดปญหา
ความยากจนอยางบูรณาการ 
 (3)  เพื่อปรับโครงสรางการผลิตสู การเพิ่มคุณคา (Value Creation) ของสินคาและบริการบนฐาน
ความรูและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางสาขาการผลิตเพื่อทําใหมูลคาการผลิต
สูงขึ้น 
 (4)  เพื่อสรางภูมิคุมกัน (Safety Net) และระบบบริหารความเสี่ยงใหกับภาคการเงิน การคลัง พลังงาน 
ตลาดปจจัยการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน 
 (5)  เพื่อสรางระบบการแขงขันดานการคาและการลงทุนใหเปนธรรม และคํานึงถึงผลประโยชน ของ
ประเทศ รวมทั้งสรางกลไกในการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูประชาชนในทุกภาคสวนอยางเปน 
ธรรม 
 (6)  เพื่อเสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ 
ควบคูกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ และการดํารงชีวิตของคน
ไทยทั้งในรุนปจจุบันและอนาคต รวมทั้งสรางกลไกในการรักษาผลประโยชนของชาติอยางเปนธรรมและ   
อยางยั่งยืน 
 (7)  เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสูภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาค
ประชาชน และขยายบทบาทขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควบคูกับการเสริมสรางกลไก
และกระบวนการมี สวนรวมในการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหเกิดผลในทางปฏิบัติตอการอยูรวมกัน   
อยางสันติสุข 
 เปาหมาย 
 เพื่อใหเปนไปตามวัตถุ ประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 10 
ดังนี้ 
 (1)  เปาหมายการพัฒนาคุณภาพคน ใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ ความรู 
ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายเพื่อ
เสริมสรางศักยภาพใหกับตนเองที่จะนําไปสู ความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย โดยเพิ่ม
จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเปน 10 ป พัฒนากําลังแรงงานระดับกลางที่ มีคุณภาพเพิ่มเปนรอยละ 60 
ของกําลังแรงงานทั้งหมด โดยรายได เฉลี่ยของแรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ 4.5 และเพิ่มสัดสวนนักวิจัยเปน 10 คน  
ตอ ประชากร 10,000 คน พรอมทั้งกําหนดใหอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเปน 80 ป ควบคูกับการลดอัตรา
เพิ่มของการเจ็บปวยดวยโรคปองกันไดใน 5 อันดับแรก คือ หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็ง และ
หลอดเลือดสมองและนําไปสูการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดรายจายดานสุขภาพรอยละ 10 
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 (2)  เปาหมายการพัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน  พัฒนาใหทุกชุมชนมี แผนชุมชนแบบมี    
สวนรวม และองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําแผนชุมชนไปใชประกอบการจัดสรรงบประมาณ ปญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด โดยลดคดี อาชญากรรมลงรอยละ 10 และขยายโอกาสการเขาถึงแหลงทุนการมีสวน  
รวมในการตัดสินใจ และลดสัดสวนผูอยูใตเส นความยากจนลงเหลือรอยละ 4 ภายในป 2554 
 (3)  เปาหมายดานเศรษฐกิจ  ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมีความสมดุลและยั่งยืนโดยใหสัดสวนภาค
เศรษฐกิจในประเทศตอภาคการคาระหวางประเทศเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 75  ภายในป 2554 ผลิตภาพการผลิต
รวมเพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป อัตราเงินเฟอเฉลี่ยไมเกินรอยละ 4 ตอป สัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิต
ภัณฑมวลรวมในประเทศ ไมเกินรอยละ 50 ความยืดหยุนการใชพลังงานเฉลี่ยไมเกิน 1 : 1 ในระยะของ
แผนพัฒนาฯ   ฉบับที่ 10 สัดสวนรายไดของกลุมที่มีรายไดสูงรอยละ 20 ระดับบนตอรายไดของกลุมที่มีราย
ไดนอยรอยละ 20 ระดับลาง ไมเกินรอยละ 10  ภายในป 2554 และสัดสวนผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ เปนรอยละ 40 ภายในป 2554 
 (4) เปาหมายการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  รักษาความอุดมสมบูรณของ
ฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพโดยใหมีพื้นที่ปาไมไวไมนอยกวารอยละ 33 และตองเปนพื้น
ที่ปา อนุรักษไมนอยกวารอยละ 18 ของพื้นที่ประเทศรักษาความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศนในเขตพื้นที่ 
ชายฝงและพื้นที่ชีวมลฑล รักษาพื้นที่ทําการเกษตรในเขตชลประทานไวไมนอยกวา 31 ลานไร และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสมตอการดํารงคุณภาพชีวิตที่ดีและไมเปนภัยคุกคามตอระบบนเิวศ 
โดยรักษาคุณภาพของแหลงน้ําอยูในเกณฑตั้งแตระดับพอใชขึ้นไปมีสัดสวนไมนอยกวารอยละ 85 คุณภาพ
อากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะฝุนละอองขนาดเล็ก(PM10) ตองมีคาเฉลี่ย 24 ช่ัวโมงไมเกิน 120 มก./
ลบ.ม. อัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ตอประชากรลดลงรอยละ 5 จากป 2545 คือไมเกิน 3.5 ตัน/
คน/ป ควบคุมอัตราการผลิตขยะในเขตเมืองไมใหเกิน 1 กก./คน/วัน และจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนให
ไดไมนอยกวา   รอยละ 30 
 (5)  เปาหมายดานธรรมาภิบาล  มุงใหธรรมาภิบาลของประเทศดีขึ้น มีคะแนนภาพลักษณของความ 
โปรงใสอยูที่ 5.0 ภายในป 2554 ระบบราชการมีขนาดที่เหมาะสม และมีการดําเนินงานที่คุมคาเพิ่มขึ้น ลด
กําลังคนภาคราชการสวนกลางใหไดรอยละ 10 ภายในป 2554 ธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้น ทอง
ถ่ินมีขีดความสามารถในการจัดเก็บรายไดและมีอิสระในการพึ่งตนเองมากขึ้น และภาคประชาชนมีความ      
เขมแข็ง  รูสิทธิ หนาที่ และมีสวนรวมมากขึ้นในการตัดสินใจและรับผิดชอบในการบริหารจัดการประเทศ 
รวมทั้งมีการศึกษาวิจัย พัฒนาองคความรูในดานวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาล และ
วัฒนธรรมสันติวิธี จํานวนปละไมต่ํากวา 20 เร่ือง 
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 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

(1.) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญา   และการเรียนรู 
 - การพัฒนาคนใหมีคณุธรรมนําความรู เกดิภูมิคุมกนั 
 - การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ  และอยูในสภาพแวดลอมที่นาอยู 
 - การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกนัในสังคมไดอยางสันติสุข 
(2.) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่ม่ันคงของประเทศ 
 - การบริหารจดัการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง 
 - การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชมุชน 
              -การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
    สันติและเกือ้กูล 
(3.) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน 
 -การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาและบริการบนฐานความรูและ
   ความเปนไทย 
 - การสรางภูมคิุมกันของระบบเศรษฐกิจ 
 -การสนับสนนุใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมและการกระจายผลประโยชนจากการพฒันาอยาง 
เปนธรรม     
(4.)ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมัน่คงของฐานทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม 
 - การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดลุของระบบนิเวศ 
 - การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 - การพัฒนาคณุคาความหลากหลายทางชวีภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน 
(5.) ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ 
 -การเสริมสรางและพัฒนาวฒันธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใหเปนสวนหนึง่ของวิถีการ
     ดําเนินชวีิตในสังคมไทย 
 - เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถเขารวมในการบริหารจัดการประเทศ 
 - สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  เนนการบรกิารแทนการกาํกับควบคุม  และ
    ทํางานรวมกบัหุนสวนการพัฒนา 
 - กระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค ทองถ่ิน และชุมชนเพิ่มขึ้นตอเนือ่ง 
 - สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง  สุจริต และมีธรรมาภบิาล 
 - การปฏิรูปกฎหมาย  กฎระเบียบ  และขัน้ตอน  กระบวนการเกี่ยวกบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
    เพื่อสรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพฒันา 
 -การรักษาและเสริมสรางความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสูดลุยภาพและความ
   ยั่งยืน 
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3.1.3   วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวดัประจวบคีรีขันธ 
เปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูชมุชน 
ประชาชนมีคณุภาพชีวิตท่ีด ี
มีสวนรวมในการบริหารงาน 
นําไปสูเมืองนาอยูอยางยั่งยนื 

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว 

กลยุทธท่ี 1  ปรับปรุง  แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดที่สําคัญทุกแหงใหมีความโดดเดน เปนที่
สนใจของนักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น 
      โดย  ประสานรวมมือกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว แบงพื้นที่ความรับผิดชอบของ       
แตละ อปท. 
     ดวยการ  ปรับปรุงทัศนียภาพ สภาพแวดลอม ที่พัก  ส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการ
นักทองเที่ยว การประชาสัมพันธ  
กลยุทธท่ี 2  เสริมสราง  ภาพลักษณของจังหวัดประจวบคีรีขันธเปนเมืองทองเที่ยวทีม่ีความทันสมยั 

                   โดย  สรางความรวมมือกับภาคธุรกิจเอกชน  เพิ่มจํานวนนกัทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติ 

       ดวยการ  จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว / การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  เอกสารเผยแพร
ประชาสัมพันธ 
ส่ือประชาสัมพันธ 
 วัตถุประสงค  เพื่อใหการทองเที่ยวของจังหวัดมีความกาวหนา  มีรายไดจากการทองเที่ยวหมุนเวียน
ในจังหวัดเพิ่มขึ้น 
 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมอาชีพ  รายไดและการผลิต 

กลยุทธ   สงเสริม  การประกอบอาชีพหลักและการผลิตของชุมชนเพื่อเพิ่มรายได  แกปญหาความยากจนและ
ใหสามารถแขงขันไดอยางเปนธรรม 
                โดย   สรางกลุมอาชีพสงเสริมความสามัคคีและเขมแข็ง  สรางโอกาส   ใหความชวยเหลือ
ผูประกอบการ 
 ดวยการ  ฝกอบรมทักษะ  เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพดูแลแกปญหา  ความขัดแยง  
สงเสริมการตลาด  และนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชน 
 วัตถุประสงค  เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น  มีการกระจายรายได  การประกอบอาชีพไดรับการ
คุมครอง  สงเสริม  มีการรวมกลุมและเขมแข็ง 
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  การศึกษา  และคุณภาพชีวิตอยางพอเพียง 

กลยุทธท่ี 1  เรงรัด  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีคุณภาพ  เปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด 
      โดย  สรางทีมงานดานการศึกษา  กําหนดทิศทางนโยบาย  พัฒนาศักยภาพ  เตรียมความพรอมการ
บริหารจัดการ 
      ดวยการ  ระดมบุคลากร  ผูเชี่ยวชาญ  หลักสูตร  งบประมาณอุดหนุนการศึกษา  ในระบบ/นอก
ระบบ  ใหเพียงพอความตองการ 
กลยุทธท่ี 2  พัฒนา  การกีฬาและสุขภาพ  พลานามัยของเยาวชน  ประชาชนทั่วไปใหสมบูรณแข็งแรง 

      โดย  เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานสาธารณสุข  สงเสริมกิจกรรมดานการกีฬา 

      ดวยการ  จัดการแขงขันกีฬา  สงเสริมอุปกรกีฬา  การออกกําลังกาย  การปองกันโรคและการดูแล
รักษาสุขภาพทุกระดับ 
กลยุทธท่ี 3  สงเสริม  ความสามารถของชุมชนในการพึ่งพาตนเอง  และเสริมสรางความสงบเรียบรอยของ
สังคม 
      โดย  สนับสนุนบทบาทของชุมชนในการมีสวนรวมและรวมคิดรวมทําเพื่อพัฒนาตนเอง
เสริมสรางบานเมืองนาอยู  ชุมชนนาอยู 
      ดวยการ  ประชุมฝกอบรม  สนับสนุนและจัดตั้งกลุมองคกร  สงเสริมสถาบันครอบครัวปองกันยา
เสพติด  รณรงคการจัดกิจกรรม 
กลยุทธท่ี 4  ปรับปรุง  เครือขายการใหบริการดานสังคมการชวยเหลือประชาชนอยางเปนธรรมทั่วถึงและ
ทันเวลา 
       โดย  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  การรวบรวมขอมูลสําหรับการบรรเทาความเดือดรอน 

       ดวยการ  ใหการดูแล  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผูดอยโอกาส  ปองกันอุบัติภัย  ชวยเหลือและฟนฟู
ผูประสบภัยอยางเรงดวน 
กลยุทธท่ี 5  สืบสาน  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และประเพณีที่ดีงามในสังคม
และทองถ่ินใหคงอยูแพรหลาย 
       โดย  สรางจิตสํานึกรวมกันในสังคมใหเห็นคุณคาและความสําคัญ 

        ดวยการ  รวมรักษา  รณรงคเผยแพรประชาสัมพันธ  สงเสริมกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

      วัตถุประสงค  เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นไดรับการดูแลคุมครอง  มี
ความรวมมือกันในสังคม 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานใหมีความเปนเลิศ 

กลยุทธท่ี 1  เพิ่ม  ศักยภาพบุคลากรขององคกรใหมีความรู  ความสามารถ  และประสบการณเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
      โดย  ปรับปรุงโครงสรางการบริหาร  การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบสรางความพรอมในการ
ปฏิบัติงาน 
      ดวยการ  กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ติดตามประเมินผล  ปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน
ฝกอบรมเพิ่มทักษะ 
กลยุทธท่ี 2  เสริมสราง  ทัศนคติและความเขาใจในบทบาทหนาที่ขอองคกรปกครองสวนทองถ่ินและการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
       โดย  สรางความโปรงใส  สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน  การบูรณาการเพื่อการพัฒนา 

       ดวยการ  จัดเวทีประชาคม  รับฟงความคิดเห็น  ประชาสัมพันธผลงาน  ประสานความรวมมือ
ระหวาง อปท. 
 วัตถุประสงค  เพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปสูความกาวหนา  มีการบริหารจัดการที่ดี 
 

5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ  ฟนฟู  สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหคงความอุดมสมบูรณและมีความยั่งยืน 

 โดย  สรางความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐกับประชาชนในการปองกันและแกปญหาสิ่งแวดลอม 

 ดวยการ  รณรงค  ประชาสัมพันธ เฝาระวัง  กําหนดมาตรการ  จัดตั้งกลุมอาสาสมัคร 

 วัตถุประสงค  เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมใหถูกทําลาย  มีการดูแลรักษาอยาง
ถูกตอง 
 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสนทางคมนาคม  แหลงน้ํา  และสาธารณูปโภค 

กลยุทธท่ี 1  พัฒนา  เสนทางคมนาคม  แหลงน้ํา  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการในทองถ่ิน  เพื่อแกปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนใหเพียงพอกับความตองการ 
       โดย  กอสราง  ปรับปรุงสิ่งสาธารณประโยชนใหไดมาตรฐาน  มั่นคงถาวร  เชื่อมโยง  เปน
เครือขายทั่วทั้งจังหวัด 
       ดวยการ  ประสานแผนรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จังหวัด สํารวจประมาณการ
จัดทําแผนโครงการ 3 ป  ผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบจัดลําดับ
ความสําคัญจัดสรรและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
กลยุทธท่ี 2  เรงรัด  แกปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนาของทองถ่ินดานการคมนาคม  และแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตรที่ไมไดคาดการณไวลวงหนา 
      โดย  สํารวจปญหา  ความตองการ  จัดทําโครงการเรงดวนที่นอกเหนือจากงบประมาณปกติ 
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      ดวยการ  เพิ่มเติมแผนพัฒนา  ใชเงินสํารองจาย  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ดวยความรวดเร็วทัน
กับปญหาตามความเหมาะสมและจําเปน 
 วัตถุประสงค  เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมสายหลักและสายรองที่มีมาตรฐาน  มีแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
และอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ  รวมถึงสาธารณูปโภคที่จําเปนสําหรับประชาชนในทองถ่ินอยางทั่วถึง 
 

 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 1. พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว และบริการ เพื่ออํานวยความสะดวก  

สงเสริมการทองเที่ยว แกผูมาทองเทีย่ว 

และเศรษฐกิจ 2. พัฒนาสนับสนุนและสงเสริม กิจกรรมดานการสงเสริมการทองเที่ยวตาม 

  เทศกาลงานประเพณ ีรวมถึงการทองเที่ยวเชิงนิเวศน และสุขภาพ 

  3. สนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยว โดยบูรณาการรวมกับจังหวัด  

  และหนวยงานอื่น ๆ 

  4. พัฒนาดานการประชาสัมพันธ ระบบขอมูลขาวสารการทองเที่ยว 

  5. สนับสนุนสงเสริม และประสานงาน รวมกับหนวยงานราชการอื่น และ 

  ภาคเอกชนในการพัฒนาการทองเที่ยว การรักษาความปลอดภัย ในชวีิตทรัพยสิน  

  การโภชนาการอนุรักษส่ิงแวดลอมและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

    

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 1. สงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพทีม่ั่นคง และมีรายไดเพิ่มขึ้น  

การสงเสริมรายไดและการ ตามกระบวนการเรียนรู หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 ผลิต 2. พัฒนาดานการใหความรู การถายทอดเทคโนโลยี การแกไขปญหาโรคระบาด  

  ผลผลิตทางการเกษตรและการกสิกรรม 

  3. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาสินคา OTOP ทั้งการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ 

   คุณภาพการจาํหนายสินคา 

  4. สงเสริม และสนับสนุน การจัดตั้งตลาดกลาง เพื่อจําหนายผลผลิตทาง 

  การเกษตรและกสิกรรม รวมถึงการดูแลราคาผลผลิต 

  5. พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการใชปุยอินทรีย  

  แบบชีวภาพและการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ 

  6. พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง  

  และขนาดยอม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา 1. การพัฒนาศกัยภาพ คน ครอบครัว และชมุชนใหเขมแขง็ และสามารถ 

สังคมการศึกษา และคุณภาพ พึ่งพาตนเองได 

ชีวิตอยางพอเพียง 2. สนับสนุน การจัดตั้งกลุมองคกร รณรงคการจัดกจิกรรมในชุมชน 

  3. สงเสริมคุณภาพชีวติ ความเปนอยูของประชาชน ใหมคีุณภาพชวีิตทีด่ี 

  4. จัดระเบยีบสังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 

  5. การปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 

  6. พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ใหมกีารกระจายตวัอยางทั่วถึง สงเสริมอาชีพ 

 และเพิ่มรายไดแกประชาชน สงเสริมแนวทางตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ 

  พอเพียง 

  7. สงเสริมและสนับสนุน ใหประชาชนหนวยงานภาครฐั เอกชนในการ 

  พัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 

  8. พัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ ใหไดมาตรฐานการศึกษา 

  ของชาติสงเสริม สนับสนุนใหประชาชน ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  อยางทั่วถึง และมีคุณภาพ 

  9. อนุรักษ ฟนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

  10. พัฒนาและสงเสริมการกีฬา และการนันทนาการ ใหประชาชนมสุีขภาพ 

  แข็งแรง 

  11. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ใหไดมาตรฐาน 

  12. พัฒนาระบบปองกันความปลอดภัย การบรรเทาสาธารณภยัใหมีประสิทธิภาพ 

  13. สงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการแกไขปองกัน การดูแล 

  รักษาความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน และบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ  

  โดยสงเสริมดานการใหความรู การอบรม และประชาชนในทองถ่ิน  

  อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภยั เปนตน 

  14. สงเสริมการจัดสวัสดิการ คุมครอง เด็กและเยาวชน และการใหการ 

  สงเคราะหผูสูงอายุเด็กและผูดอยโอกาสทางสังคม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา 

4. ยุทธศาสตรการบริหาร 1. พัฒนาอนุรักษ ฟนฟ ูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม และใชประโยชน 

จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ ใหเหมาะสมกบัสภาพพื้นที ่

และสิ่งแวดลอม 2. สรางจิตสํานึก และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวน  

  ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

  3. จัดระบบการจัดการน้ําเสยี และการจดัการขยะในครัวเรือนและชุมชน 

    

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา 1. พัฒนาการบริหาร แบบบรูณาการระหวางองคกร ภาครัฐ ภาคเอกชน  

ระบบบริหารงานใหมีความ และภาคประชาชนเพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนมากขึ้น 

เปนเลิศ 2. พัฒนาสงเสริมการใหความรู ดานการเมอืง การปกครอง ระบบประชาธิปไตย 

  แกบุคลากร และผูนําทองถ่ินทุกรูปแบบ 

  3. พัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

  4. พัฒนาความรู ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร และองคกรใหอยู 

 ในระดบัมาตรฐานที่สามารถยอมรับได 

  5. พัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจดัหาเครื่องมือ เครื่องใช  

  ในการปฏิบัติงานใหพอเพียง และมีประสิทธิภาพ 

  6. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหครอบคลุม 

  ทั่วถึงมีประสิทธิภาพและเปนธรรม 

  7. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมสีวนรวมในการบริหารและพฒันา 

  8. ยึดหลักการตามแนวทางการบริหารการจัดการที่ด ี

  9. ปรับปรุงโครงสรางระบบและกระบวนการทํางานใหความทันสมัย 

  10. พัฒนาเสริมสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหแกประชาชนผูรับบริการ 

  11. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริการประชาชน 

  12. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

  ใหมีความเปนเลิศ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา 1. การพัฒนาเสนทางคมนาคม ใหสามารถใชในการสญัจร ไป-มา อยาง 

เสนทางคมนาคม แหลงน้ํา  สะดวก รวดเร็วเชื่อมโยงเสนทางหลัก ระหวาง อําเภอ และตําบลและปรบัปรุง 

และสาธารณูปโภค  เสนทางคมนาคมในแหลงชุมชน ใหไดมาตรฐาน มั่นคงถาวร และ 

 เชื่อมโยงเปนเครือขาย 

  2. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตใหบริการ  

  ไฟฟาประปา 

  3. พัฒนาปรับปรุง แหลงน้ําเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรม และการอุปโภค บริโภค 

  ใหสอดคลองกับแผนปองกนัอุทกภยั 

  4. การพัฒนาสงเสริมการจัดทําผังเมือง รวมจังหวัด และนําระบบผังเมืองมา 

  ใชอยางมีประสิทธิภาพ 

    
 
 

  3.1.4   นโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบอนอก 
1.  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ 
2.  พัฒนาสงเสริมอาชีพและการเพิ่มรายไดใหกับประชาชน 
3.  พัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนในทุก ๆ ดาน  เชน  การศึกษา , การสงเคราะห                  
ผูดอยโอกาส , การสาธารณสุข 
4.  พัฒนาแหลงทองเที่ยวชายทะเลโดยพัฒนาทั้งในดานโครงสรางพื้นฐานและการอนรัุกษ 
5.  การปองกนัยาเสพตดิและสนับสนุนสงเสริมการปราบปรามยาเสพติด 
6.  พัฒนาโครงการอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ                      
ยุทธศาสตรของจังหวดัและอําเภอ 
 

 3.2   ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา 
  3.2.1  ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการพัฒนาของประชาชนในภาพรวม 
1. ปญหาในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบอนอก 

(1) ปญหาเรื่องสภาพถนนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอนอก  ยงัมีถนนลูกรังและหนิคลุก 
ซ่ึงถนนเหลานี้จะชํารุดเสียหายเปนบองาย  ตองซอมแซมบอย 

(2) ไฟฟาสาธารณะยังมีไมทัว่ถึง  และไฟฟาสองสวางยังไมเพียงพอตามถนนตลอดทั้งสาย 
(3) ปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภค - บริโภค  น้ําประปา  ยังไมเขาถึงทุกหมูบาน  ขาดแคลนน้ําใน

การเกษตรสงผลตอการดํารงชีวิตของประชาชน 
(4) ปญหาดานราคาสินคาการเกษตรตกต่ํา  เนื่องจากเกษตรกรควบคุมปริมาณการผลิตไมได  ปลอย

ใหผลผลิตออกมาคราวละมาก ๆ  ในเวลาเดียวกัน  จึงทําใหราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 



 29

(5) ปญหาขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทําการเกษตร  จึงไมสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตและลด
ตนทุนการผลิตได  อีกทั้งผลผลิตที่ไดมีคุณภาพต่ํา  ไมตรงตามขนาดและความตองการของตลาด 

(6) เกษตรกรขาดความรู  ความเขาใจในการใชเทคโนโลยีทางการเกษตรทีถู่กตอง  จึงไมสามารถเพิ่ม         
                     ผลผลิตได  แลวยังสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมอีกดวย 

(7) ปญหาการเกษตรขาดการบํารุงรักษาที่ดิน  เนื่องจากเกษตรกรนิยมใชปุยวิทยาศาสตร  เมื่อใช
ปริมาณมาก ๆ  และนาน  จึงทาํใหเกิดดนิเปรี้ยว  แข็ง  และขาดความอดุมสมบูรณ  ไดผลผลิตที่
ต่ําลง 

(8) ปญหาเกษตรขาดการรวมกลุมของเกษตรกร  ในลักษณะสหกรณการเกษตรการทํางานใน
ลักษณะตางคนตางทํา  จึงทําใหขาดอํานาจในการตอรองเร่ืองราคาผลผลิตทางการเกษตร 

(9) การรวมกลุมและการรวมตวักันของเกษตรกรมีนอย ทําใหเกษตรกรขาดความรู  ความสามารถใน
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  เพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น 

(10)  ปญหาสินคามีราคาแพง 
(11)  ปญหาขาดงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน  ทําใหการจัดการเรียน การสอน  

ไมราบรื่นกิจกรรมดําเนินไปไมไดตลอด  ทําใหเด็กขาดทักษะและการเรียนรูที่ด ี
(12)  ปญหาการบริการทางดานสาธารณสุขตอประชาชน  ทําไดไมเต็มทีแ่ละทั่วถึง 
(13)  ประชาชนขาดความรู  ความเขาใจ  ในการปองกันและควบคุมโรคติดตอ  และขาดการดูแลเอาใจ

ใสในสุขภาพของตนเอง 
(14)  ปญหาการติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ มีความลาชา  ทําใหเกิดผลเสียตองานประจํา 
       ที่ทํา 
(15)  ปญหาการจัดเก็บรายไดไมเต็มที่ 
(16)  ปญหาการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
(17)  ปญหาแหลงทองเที่ยว  ขาดศูนยบริการนักทองเที่ยว  แหลงทองเที่ยว  ขาดสิ่งอํานวยความ

สะดวกแกนักทองเที่ยว 
2.  ความตองการในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบอนอก 

(1) ทําการปรับปรุงผิวจราจรใหม  โดยกอสรางเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือลาดยาง 
(2) ทําการตรวจสอบและขยายเขตไฟฟาสาธารณะริมถนนใหมีแสงสวางทั่วถึงและเพยีงพอ จัดเจาหนาที่

ดูแลและรับผิดชอบตรวจตรา  และซอมแซมบริการสาธารณะภายในเขต อบต.อยางทั่วถึง 
(3) ทําการตรวจสอบและขยายเขตประปาให  และพัฒนาแหลงกักเก็บน้าํใหเพียงพอในการอุปโภค - 

บริโภคในดานการเกษตร  ปศุสัตว  และประมง 
(4) จัดการประชุม  อบรม  และสัมมนา  ใหความรูกับเกษตรในการปลูกพืชทางเศรษฐกิจใหมีความ

หลายหลาย 
(5) จัดสรรแหลงเงินตนทุนเพื่อใหเกษตรกรกูยืม  เพื่อนําไปลงทุนประกอบการเกษตร 
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(6) ประสานงานกบัหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเกษตรใหเขามาชวยสาธิตเทคโนโลยีที่ใชการ
ประกอบอาชพีเกษตรกรรรมอยางเหมาะสม 

(7) ใหความรูและสาธิตวิธีการจัดทําปุยหมกัใหแกเกษตรกร  เพื่อนําไปใชปรับปรุงดิน 
(8) ประสานงานกบัสวนราชการที่เกี่ยวของและภาคเอกชน  จัดจําหนายสนิคาราคาถูกและแทรกแซง

ราคา 
(9) จัดตั้งสหกรณสินคาขึ้นเพื่อผูบริโภคจะไดบริโภคสนิคาที่มีราคาถูกวาทองตลาด 
(10) ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนจัดหาสื่อการเรียน การสอน ที่ดีและมีประสิทธิภาพใหแกโรงเรียน    
   และหรือศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 
(11) จัดหาบุคลากรทางดานสาธารณสุขใหเพียงพอ  เพื่อจะไดจัดบริการทางดานสาธารณสุขใหมคีวาม
   ทั่วถึง 
(12) ทําการอบรมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน  ในการปองกันและควบคุมโรคตาง ๆ  
(13) ดําเนินการพนหมอกควนัและแจกทรายอะเบท  เพื่อกําจัดยุงลายใหทั่วทกุครัวเรือนในเขตองคการ
   บริหารสวนตําบลบอนอก 
(14) ทําการปรับปรุงฐานภาษใีหครบถวนสมบูรณ  ดําเนนิการการจดัเกบ็ภาษีใหทัว่ถึงครบถวนตาม  
  จํานวนเงินผูเสียภาษ ี
(15) ประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนทราบ  เมื่อถึงคราวที่จะตองชําระภาษีและเชิญชวนใหเสียภาษี 
(16) ใหความรูกับประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอยใหถูกวิธี  และรณรงคใหประชาชนชวยกันรักษา      
    ความสะอาด 
(17) จัดหาถังขยะเพื่อรองรบัขยะใหเพยีงพอ  จัดรถเก็บขยะ  และปรับปรุงการทองเที่ยวใหอยูในสภาพ 
      ที่ดีมีส่ิงอํานวยความสะดวกแกนกัทองเที่ยวอยางเพยีงพอ  มีศูนยขอมูลและศูนยบริการนักทองเที่ยว  
 ในแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ 
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3.2.2 ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นตามประเด็นการ
พัฒนาทองถิ่น 

 

ขอบขายและปริมาณของปญหา พื้นท่ีเปาหมาย กลุมเปาหมาย 
การคาดการณแนวโนม

ในอนาคต 

การพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
1. ถนนในหมูบานยังไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ 
2. ในชวงฤดูฝนเกิดน้ําทวมฉบัพลัน 
3. ไมมีทางเขา - ออก  ในชวงฤดูฝน 
4. เสนทางสัญจรในเขต อบต.  คอนขางมืด  
เปลี่ยว  ทําใหเปนอุปสรรคตอการเดินทาง 
5. ถนนทางเขาสถานที่ทองเที่ยวเปนถนนลูกรัง  
ทําใหไมสะดวกในการเดินทาง 
6. ไฟรายทางสาธารณะยังมไีมทั่วถึง 
7. ขาดแคลนน้าํอุปโภค – บริโภค 
8. ระบบน้ําประปาไมไดมาตรฐาน  
9. ยังไมมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน 
10. โทรศัพทสาธารณะมีไมเพียงพอ 
 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  และการทองเที่ยว 
1. เกษตรกรขาดความรู  ขาดเงินทุน  ขาดการ
รวมกลุม  ตนทุนการผลิตสูง  ราคาผลผลิตไม
แนนอน 
2. ปญหาดินและน้ําเสื่อมคุณภาพ  ขาดแคลน
น้ําในการเกษตร 
3. ขาดเทคโนโลยีในการผลิต  ขาดแคลนพันธ
พืช  พันธสัตวที่มีคุณภาพ 
4. ปญหาการใชสารเคมี  สารปฏิชีวนะ  ทําให
มีสารตกคางในผลผลิตเปนปญหาดาน
การเกษตร 

 
พื้นที่เขต อบต.

บอนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่เขต อบต.
บอนอก 

 

 
1. ประชาชน  14  
หมูบาน 
2. ประชาชน
ทั่วไปและ
นักทองเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กลุมเกษตรทํา
ไรบอนอก 
2. กลุมผูปลูก
สับปะรด 
3. กลุมผูปลูก
วานหางจรเข 
4. กลุมแมบาน
และสตรี 
5. เกษตรกรดาน
ประมงและ 
ปศุสัตว 
 

 
การบังคับใชกฎหมาย
ผังเมืองไมไดผลเต็มที่  
เพราะประชาชนไมให
ความรวมมือเทาที่ควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ขาดน้ําในการเกษตร
และปศุสัตว 
2. ปริมาณสัตวน้ําลด 
ลงไมเพียงพอตอความ
ตองการ 
3. แหลงทําการประมง
ทะเลลดลง 
4. ประมงพาณชิยกับ
ประมงพื้นบานมีการ
ขัดแยงในการจับสัตว
น้ําชายฝงมากขึ้น 
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ขอบขายและปริมาณของปญหา พื้นท่ีเปาหมาย กลุมเปาหมาย 
การคาดการณแนวโนม

ในอนาคต 
5. เกษตรกรขาดการรวมกลุมในการผลิต  ขาด
ความรูดานบญัชี  ขาดความรูดานการบริหาร
จัดการ 
 
 
 
 
 

การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม 
11. เด็กและเยาวชน ประชาชน สวนใหญมีแนว 
โนมจะมีคานยิมดานวัตถุมากกวาความดีงาม
ทางดานคุณธรรม จริยธรรม 
2. การใชหลักธรรมคําสั่งสอนในทางศาสนา  
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนนิชีวิต  และการ
ประกอบอาชพีของประชาชน  เด็กและเยาวชน   
ลดนอยลง 
3. เด็กและเยาวชน  ประชาชนมักจะรับเอา
วัฒนธรรมตางชาติโดยงาย  ปราศจากการ
พิจารณาไตรตรอง 
4. ประชาชนยงัรับรูขาวสารไมทั่วถึง 
 

การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต  สังคม  และ

สาธารณสุข 
1. ประชาชนกลุมดอยโอกาสยังขาดหลักประกัน
ในการไดรับบริการสงเสริมสุขภาพ  ควบคุมและ
ปองกันโรค 
2.  ประชาชนขาดความรูในเรื่องสุขภาพอนามัย
การปองกันและการสงเสริมสุขภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่เขต อบต.
บอนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พื้นที่เขต อบต.

บอนอก 
 

6. กลุม
นักทองเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประชาชนทัง้  
14  หมูบาน 
2. โรงเรียน
ประถมศึกษา  8  
โรงเรียน 
3. โรงเรียน
มัธยมศึกษา  1  
โรงเรียน 
4. ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  1  ศูนย 
 
 
 
 

1. ประชาชนทกุ
หมูบานในเขต 
อบต.บอนอก 
 

5. สัตวน้ําที่มคีาทาง
เศรษฐกิจ  บางชนิด
อาจสูญพันธ 
6. ปญหาการขาด
บริการจัดการที่ดีใน
การสงเสริมการ
ทองเที่ยว 
 
 
 

1. ประชาชนและ
เยาวชน  ขาดความรู
ดานเทคโนโลยีใหม ๆ 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนโดยเฉพาะวิชา
ภาษาอังกฤษ  
วิทยาศาสตร  และ
คณิตศาสตร  ต่ํากวา
วิชาชีพอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 

1. สถานบริการ
สาธารณสุขขาด
ศักยภาพและความ
เชื่อถือจากประชาชน 
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ขอบขายและปริมาณของปญหา พื้นท่ีเปาหมาย กลุมเปาหมาย 
การคาดการณแนวโนม

ในอนาคต 
3. ประชาชนทัว่ไปขาดการออกกําลังกายอยาง
สม่ําเสมอ  ขาดการบริโภคอาหารที่ถูกตอง  
และขาดการพฒันาสภาพแวดลอมที่ดี 
4. การแพรระบาดของโรคติดตอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาดานการพัฒนาระบบบริหารงานใหมี

ความเปนเลิศ 
1. ปญหาการจดัเก็บรายไดไมเต็มที่ 
2. ประชาชนขาดความรู ความเขาใจ ที่ถูกตอง
เกี่ยวกับกิจกรรมของ อบต. 
3. ประชาชนยงัขาดความรูเกีย่วกับการใช
กฎหมายในชวีิตประจําวัน 
4. บุคลากรมีไมเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่
ราชการ 
5. ประชาชนไมเขาใจการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยที่ถูกตอง 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่เขต อบต.
บอนอก 

 
 
 

2. ประชาชนทีม่ี
หลักประกนั
ดานสุขภาพ
ไดรับบริการ
สงเสริมสุขภาพ 
ควบคุมและ
ปองกันโรคครบ 
100% 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประชาชน  14  
หมูบาน 
2. อบต.บอนอก 

2. ประชาชนตองเสีย
คาใชจายในการ
เดินทางไปรักษายัง
สถานบริการที่มี
ศักยภาพที่สูงกวา 
3. โรคที่เกิดจาก
พฤติกรรมสุขภาพ
รุนแรงขึ้น  เชน  
โรคมะเร็ง  โรคหัวใจ
และหลอดเลือด  
โรคเบาหวานและ 
อุบัติเหต ุ
 
 
 

1. การเมืองมีการแขง 
ขันกันรุนแรงมากขึ้น 
2. ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ลดลง 
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ขอบขายและปริมาณของปญหา พื้นท่ีเปาหมาย กลุมเปาหมาย 
การคาดการณแนวโนม

ในอนาคต 

การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิง่แวดลอม 
1. ปญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน 
2. ปญหาขยะสิ่งปฏิกูล  น้ําเสีย และมลภาวะ
เปนพิษ 
3. ปญหาชายฝงทะเลถูกกัดเซาะรุนแรง 
4. แหลงอาศัยสัตวน้ําทะเลถูกทําลาย   
5. ปญหาการขาดสถานที่กําจดัขยะ  และเตาเผา 

 

 
พื้นที่เขต อบต.

บอนอก 
 
 

 

 
1. ประชาชนทัง้  
14  หมูบาน 
2.ผูประกอบการ
และชาวประมง 
 

 

 
2. ยังคงมีการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน  
เนื่องจากการ
ดําเนินการตาม
กฎหมายลาชา 
3. สถานที่สําหรับทิ้ง
ขยะที่มีมาตรฐาน 
4. ยังคงมีการใช
เครื่องมือที่ผิดกฎหมาย  
ทําการประมงพาณิชย
ในเขต  3,000  เมตร  
และจับสัตวน้าํในฤด ู
วางไข 
 

 
  3.2.3  ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบลบอนอก  ( SWOT  Analysis ) 

1.  วิเคราะหจุดแข็ง  (S) 
(1) ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคณุคาทางเศรษฐกิจที่สําคัญ  ไดแก  สับปะรด  วานหางจรเข  มะพราว  

และสัตวน้ําทางทะเล 
(2) มีแหลงทองเทีย่วทางธรรมชาติที่สวยงาม  คือ  ชายทะเล  มีระยะทาง  15  กิโลเมตร 
(3) เปนตําบลที่มีการรวมกลุมกนัพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางหนกัแนนและ

ยั่งยืน 
(4) มีที่ดินสาธารณประโยชนทีเ่ล้ียงสัตวคลองชายธง  สามารถที่จะใชพัฒนาทองถ่ินโดยสราง

มหาวิทยาลัยและเปนแหลงทองเที่ยว  ฯลฯ 
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 2.  วิเคราะหจุดออน  (W) 
(1) เสนทางคมนาคมสูแหลงทองเที่ยวแคบและชํารุด  ไมสะดวกในการเดนิทาง  ทําใหเปนอุปสรรค

ในการสงเสริมการทองเที่ยว 
(2) ขาดแหลงน้ําทาํใหประชาชนขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค  ในชีวิตประจําวันและดานการ

เกษตรกรรม 
(3) ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว  และเสริมศักยภาพตาง ๆ  
(4) ขาดการวางผังเมืองและการควบคุมอาคารในแหลงชุมชนและแหลงทองเที่ยว  ทําใหบานเมืองไม

เปนระเบยีบเรยีบรอยเทาที่ควร 
(5) ประชาชน  ยังไมมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  รวมทั้งการ

ดูแลสุขภาพอนามัยและการศึกษาเทาที่ควร 
(6) กลุมเกษตรกรยังรวมตวักันไมเปนรูปธรรม  กิจกรรมไมตอเนื่อง  ขาดการวางแผนที่ดใีนการผลิต  

และใชเครื่องมือไมเหมาะสมกับกิจกรรมที่ทํา  เชน  โครงการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
 

 3.  วิเคราะหโอกาสในการพฒันา  (O) 
(1) รัฐบาลมีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจเปนกองทุนหมูบาน  โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  มีการ

แปรรูปเพิ่มมูลคาผลผลิตการเกษตรเพิ่มมากขึ้น 
(2) รัฐบาลมีนโยบายในการสรางหลักประกนัสุขภาพ  พรบ.สุขภาพแหงชาติ  พรบ.ระบบสุขภาพ  ทํา

ใหประชาชนตื่นตัวและมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพขัน้พื้นฐาน 
(3) แหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่จะเปนหนาเปนตาของ อบต.  คือ  ชายทะเล  ถามีการสงเสริมอยาง

จริงจัง  และหาดหวาขาว  ซ่ึงมีตนกําเนดิมาจากนานน้ําทะเลบริเวณตําบลบอนอก  มีวาฬขนาด
ใหญอาศัยอยู  และมีลิงแสมรวมรอยชีวิตอาศัยอยูแนวปาชายเลน  ควรแกการอนุรักษไวให
ลูกหลาน 

(4) การสรางความเขมแข็งตามระบบเศรษฐกจิแบบพอเพยีง 
 

 4.  วิเคราะหขอจํากัด  (T) 
(1) ปญหาน้ําทวมขัง 
(2) ปญหาความไมแนนอน / การประกันราคาพืชผลทางการเกษตร 
(3) ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาถนนสายตาง ๆ  แหลงน้ําเพื่อการอปุโภค บริโภค 
(4) ระบบการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารยังไมพรอม  เชน  เสียงตามสาย  หอกระจายขาว  เปนตน 
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บทที่  4  
 
 
  

                         วิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
 

 4.1   วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบอนอก 

   “ชุมชนเขมแข็ง  เกษตรกรรมกาวหนา   การศึกษากาวไกล 
                  การพัฒนาโปรงใส   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

  

 4.2  พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น 
 พันธกิจที่  1   พัฒนาระบบการคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ไฟฟา  ประปา  ใหได
มาตรฐานมีประสิทธิภาพ  และเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
 พันธกิจที่  2   สงเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน  กลุมอาชีพ  และผลิตภัณฑของชมชน  ใหได
มาตรฐาน  สามารถพึงตนเองไดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 พันธกิจที่  3   พัฒนาและปรบัปรุงแหลงทองเที่ยว  ประชาสัมพันธ  และการบริการใหกบัผูมา
ทองเที่ยว 
 พันธกิจที่  4   สงเสริมสนับสนุน  และพัฒนาระบบการศกึษา  ตลอดจนการอนุรักษและพัฒนาศิลปะ 
วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 พันธกิจที่  5   สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ  คน  ครอบครัว  และชุมชนใหเขมแข็ง และสามารถพึงพา
ตนเองได 
 พันธกิจที่  6   สงเสริมการจัดสวัสดิการ  คุมครอง  เด็กและเยาวชน  และใหการสงเคราะหผูสูงอายุ   
ผูพิการ  และผูดอยโอกาสทางสังคม 
 พันธกิจที่  7   พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข  ใหไดมาตรฐาน  และสงเสริมการกีฬา  การ
นันทนาการ  ใหประชาชนมสุีขภาพแข็งแรง 
 พันธกิจที่  8   สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร  การตรวจสอบ  และ
พัฒนาทองถ่ิน 
 พันธกิจที่  9   พัฒนาความรู ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร  โดยยึดหลักบริการธรรมาภิบาล  
และการบริหารจัดการที่ด ี
 พันธกิจที่  10   การสรางความเขมแข็งดานการเงินการคลงั  โดยการพัฒนาระบบการจดัเกบ็รายได
ของทองถ่ิน  ใหครอบคลุมทั่วถึงมีประสิทธิภาพและเปนธรรม 
 พันธกิจที่  11   พัฒนาอนุรักษ  ฟนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 
 พันธกิจที่  12   สงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการแกไขปองกัน  ยาเสพติด  การดูแล
รักษาความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน  และบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ  โดยสงเสริมดานการใหความรู  การ
ฝกอบรม     



                      4.3  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบอนอก
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(Goals) (KPIs) (Basellne  Data) ป 53-57 ป 53 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57
1. สงเสริมใหประชาชนมีความเขาใจ 1. รอยละของประชาชนที่มีความ 1) ประชาชนที่มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายบานเมือง  มีรอยละ 50 85% 55% 65% 75% 80% 85%
ในบทบาทหนาที่ของตนเองตอทองถิ่น เขาใจในกฎหมายบานเมือง  ของประชาชนทั้งหมด

2. รอยละของประชาชนที่มี 2) ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของตนเองโดย 85% 55% 65% 75% 80% 85%
ความรูเกี่ยวสิทธิและหนาที่ ชอบธรรม  มีรอยละ 50 ของประชาชนทั้งหมด
3. รอยละของประชาชนที่เสียภาษี 3) ประชาชนเสียภาษีครบและตรงตามกําหนดเวลา รอยละ 70 100% 75% 85% 90% 95% 100%
ให อบต. ของประชาชนที่ตองเสียภาษี
4. รอยละของประชาชนที่มาติดตอ 4) ประชาชนที่มาติดตองานมีความพึงพอใจในการบริการของ 100% 78% 85% 90% 95% 100%
งาน  พึงพอใจในการบริการ เจาหนาที่ มีรอยละ 73 ของประชาชนที่มาติดตอทั้งหมด
ของอบต.
5. รอยละของประชาชนที่มี 5) ประชาชนที่มีความรูดานการปองกันสาธารณภัย มีรอยละ 60 85% 65% 70% 75% 80% 85%
ความรูและปองกันสาธารณภัย  ของประชาชนทั้งหมด

2. ทุกครัวเรือนมีน้ําไหล  ไฟสวาง 1. รอยละของครัวเรือนที่มีน้ําประปาใช 1) ครัวเรือนที่มีน้ําประปาใชอยางเพียงพอในการอุปโภค บริโภค 100% 80% 95% 100%  -  -
ถนนหนทางดี รอยละ 75 ของครัวเรือนทั้งหมด

2. รอยละของครัวเรือนที่มีไฟฟาใช 2) ครัวเรือนที่มีไฟฟาใช รอยละ 85 ของครัวเรือนทั้งหมด 100% 90% 95% 100%  -  -
3. รอยละของครัวเรือนที่มีการ 3) ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว มีรอยละ 60 ของ 100% 65% 80% 90% 95% 100%
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ครัวเรือนทั้งหมด
4. รอยละของครัวเรือนที่มีโทรศัพท 4) ครัวเรือนที่มีโทรศัพทสาธารณะใชเพียงพอกับความตองการ 80% 45% 70% 80%  -  -
สาธารณะใชอยางเพียงพอ รอยละ 40 ของครัวเรือนที่มีความตองการ

เปาหมายการพัฒนา  (Targets)



จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน
(Goals) (KPIs) (Basellne  Data) ป 53-57 ป 53 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57

3. ประชาชนมีอาชีพและรายได 1. รอยละของประชาชนในวันทํางาน 1) ประชากรในวัยทํางานวางงาน รอยละ 20 ของประชาชน ในวัย 0% 20% 15% 10% 5% 0%
พอเพียง (13-60) ที่วางงาน ทํางานทั้งหมด

2. รอยละของครัวเรือนที่มีรายได 2) ครัวเรือนที่มีรายไดมากกวารายจาย มีรอยละ 50 80% 55% 60% 65% 75% 80%
มากกวารายจาย

4. ชองทางในการรับรูขาวสารและ 1. รอยละของประชาชนที่มีชองทาง 1) ประชาชนมีชองทางในการรับรูขาวสารที่ทันสมัย มีรอยละ 60 100% 70% 80% 90% 95% 100%
เขาใจเทคโนโลยีใหม ๆ และอนุรักษ ในการรับรูขาวสารที่ทันสมัย ของประชากรทั้งหมด
ฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่นเพิ่มขึ้น 2. รอยละของนักเรียนที่เรียนจบ 2) นักเรียนที่เรียนจบชั้น ป.6 ไดศึกษาตอจนจบการศึกษา 100% 80% 85% 90% 95% 100%

ชั้น ป.6 ภาคบังคับ รอยละ 75
3. รอยละของประชาชน  เยาวชน 3) ประชาชนและเยาวชนมีสวนรวมในการอนุรักษประเพณีและ 90% 50% 60% 70% 80% 90%
ที่มีสวนรวมในการอนุรักษ  ฟนฟู ภูมิปญญาทองถิ่น รอยละ 40 ของประชากรทั้งหมด
ประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น

5. ประชาชนมีสุขภาพภายและ 1. รอยละของประชาชนที่มีสุขภาพ 1) ประชาชนมีรางกายแข็งแรง  จิตใจแจมใส  รอยละ 70  ของ 100% 75% 80% 90% 95% 100%
สุขภาพใจที่ดี  สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ กายและสุขภาพจิตที่ดี ประชาชนทั้งหมด
6. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา 1. รอยละของประชากรที่เดินทางมา 1) ประชากรที่เดินทางมาทองเที่ยว  มีความพึงพอใจรอยละ 70 95% 75% 80% 85% 90% 95%
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทองเที่ยว ของประชากรที่มาทองเที่ยว

เปาหมายการพัฒนา  (Targets)



 

 

 

 

บทที่  5  
  
 

                                                    ยุทธศาสตรการพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบอนอก 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ  และการทองเที่ยว 

1.1  การพัฒนาการสงเสริม  การจัดทําผังเมอืง และระบบผังเมืองมาใชอยางมีประสิทธิภาพ 
1.2  การกอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  และทอระบายน้ํา 
1.3  พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การขยายเขตใหบริการ  ไฟฟา  
ประปา 
1.4  พัฒนาปรับปรุง  แหลงน้ําเพื่อการเกษตร  และอุปโภค  บริโภค 

 
2.1  พัฒนาระบบเศรษฐกิจชมุชน  สงเสริมอาชีพ  และเพิม่รายไดแกประชาชน  ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
2.2  สงเสริม  สนับสนุน  การพัฒนากลุมอาชีพ  และพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชน 
2.3  พัฒนา และปรับปรุงแหลงทองเที่ยว  และบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูมา
ทองเที่ยว 
2.4  พัฒนาดานการประชาสมัพันธ  ระบบขอมูลขาวสาร  เกี่ยวกับการทองเที่ยว   

สํานักปลัด 
สํานักปลัด,สวนโยธา 
สํานักปลัด,สวนโยธา 

 
สํานักปลัด,สวนโยธา 

 
สํานักปลัด 

 
สํานักปลัด 
สํานักปลัด 

 
สํานักปลัด 

 



 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรที่  3  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 
 
 
ยุทธศาสตรที่  4  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคณุภาพชวีิต  สังคม  และ
สาธารณสุข 

3.1  สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาคณุภาพการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  ใหได
มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ
3.2  อนุรักษ  ฟนฟู  ศาสนา   ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และสงเสริมภมูิปญญาทองถิ่น 
3.3  พัฒนาและสงเสริมการกีฬา  และการนนัทนาการ  ใหประชาชนมสีุขภาพแข็งแรง 

 
4.1  การปองกนัและแกไขปญหายาเสพติด 
4.2  สงเสริมการจัดสวัสดิการ  คุมครอง  เด็กและเยาวชน  และการใหการสงเคราะห  เด็ก   
สตรี  ผูสูงอายุและผูดอยโอกาสทางสังคม 
4.3  สงเสริมสนับสนุน  และพัฒนาระบบบริการสาธารณาสุขใหไดมาตรฐาน 
4.4  การปองกนั  ควบคุมโรคติดตอ  และโรคระบาด 
4.5  การปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย  และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไข  
การดูแลรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิน 

 

สํานกัปลัด 
 

สํานักปลัด 
สํานักปลัด 

 
สํานักปลัด 
สํานักปลัด 

 
สํานักปลัด 
สํานักปลัด 
สํานักปลัด 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรที่  5  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการพฒันาระบบบริหารงานใหมี
ความเปนเลิศ 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรที่  6  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม 
 
 
 

5.1  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมสีวนรวมในการบริหาร  และการพัฒนาทองถิ่น 
5.2  พัฒนาความรู  ความสามารถ  ของบุคลากรใหประสิทธิภาพ  ยึดหลักบริการธรรมาภิบาล 
และลดขั้นตอนการทํางาน 
5.3  พัฒนาระบบการจัดเก็บรายไดของ อบต. ใหครอบคลุมทั่วถึงมปีระสิทธิภาพและเปนธรรม 
5.4  พัฒนาปรับปรุง  สถานที่  การปฏิบัติงาน  และการจัดหาเครื่องมอื  เครื่องใช  ในการ
ปฏิบัติงานใหเพียงพอและมปีระสิทธิภาพ 
5.5  พัฒนาระบบสารสนเทศ  เพื่อบริการประชาชน 
 
 
 

6.1  พัฒนาอนรุักษ  ฟนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม  และการดูแลรักษาที่
สาธารณะ 
6.2  การจัดการสิ่งแวดลอม  และการจดัการมลพิษตาง ๆ 
6.3  สรางจิตสํานึก  และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  และทกุภาคสวน  ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สํานักปลัด 
สํานักปลัด 

 
สํานักปลัด 
สํานักปลัด 

 
สํานักปลัด 

 
 

สํานักปลัด 
 

สํานักปลัด 
 

สํานักปลัด 
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บทที่ 6 
 

การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติและการตดิตามประเมินผล 
 

 6.1   องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  การติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  ขอ  29   กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป   โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบอนอกเปน
องคกรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  (ภาคผนวก   สําเนาคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบอนอก  ) 
   จุดมุงหมายสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  คือการการประเมินวามี
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด  และไดผลเปนอยางไร  เพื่อที่จะสามารถวัดความ
สัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาได  ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวมรวบขอมูลเพื่อใชเปนสมมุติฐานใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินฉบับตอไป 
 

 6.2   การกําหนดวิธีการตดิตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoning)  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อใหขอมูล
ปอนกลับ  (feedback)  เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ  ปญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการ
ดําเนินงาน  หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว  ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง  
คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว  กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่
ควรจะเปน  เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการ
ปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ 
  ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว  จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน  
(cost-effective)  ดําเนินงานดานตางๆ ยกตัวอยางเชน  การใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของ
โครงการตาง ๆ, การระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแกปญหา, การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ  และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน 
  เครื่องมือที่ใชในการติดตามผลการดําเนินงานไดแก 
 แบบที่  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
คําชี้แจง : แบบที่  2  เปนแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนพัฒนา  3  ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานทุกๆ  3  เดือน  เร่ิมตั้งแตส้ินสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม  หรือไตรมาสที่ 1 
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สวนที่  1  ขอมูลทั่วไป 
1.  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน..................................... 
2.  รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 
 (    )   ไตรมาสที่  1   (ตุลาคม - ธันวาคม)  (    )   ไตรมาสที่   2   (มกราคม - มีนาคม) 
 (    )   ไตรมาสที่  3   (เมษายน - มิถุนายน)  (    )   ไตรมาสที่   4   (กรกฎาคม - กันยายน) 
สวนที่  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ป 
3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ป 
 

ยุทธศาสตร 
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม 
จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

         
         
         

         
         

รวม         
 

4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร 
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม 
จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

         

         
         
         
         

รวม         
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5.ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป...................... 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการที่
อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไมได
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

 

 
 
 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ  

             
             

             
             

รวม             
 

6. การเบิกจายงบประมาณป................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

       

       
       

       
       
       

รวม       
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สวนที่  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
7. โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป...................... 
 

 
โครงการ 

 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
เสร็จแลว 

อยูในระหวาง 
ดําเนินการ 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจายไป 

      

      

      

      

รวม      

 

สวนที่  4  ปญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 

  การประเมินผล (Evaluation)  เปนสิ่งหนึ่งที่จําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม  
เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง  แกไข  การขยายขอบเขต  หรือการยุติการดําเนินการซึ่งขึ้นอยู
กับวัตถุประสงคของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติ
หรือไม  อยางไร  อันเปนตัวช้ีวัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร  นําไปสู
ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความ
สอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ)  เพียงใด  ซ่ึงผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูล
ยอนกลับ   (feedback)  ที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป  นอกจากนี้  การประเมินผลยังถือ
เปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม  อยางเปนระบบ  มี
ความเที่ยงตรง  เปนปรนัย  เชื่อถือได 
  เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลลัพธ  ไดแก 
 แบบรายงานแบบที่  3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  โดยมีเนื้อหาที่สําคัญในการ
ประเมินไดแก  ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ  ตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม  
(ผลจากแบบรายงานแบบที่  3/2)  ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของตอการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร  และการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก  (ผลจากแบบรายงานแบบที่  3/3) 
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 แบบรายงานแบบที่  3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร   
คําชี้แจง : แบบที่  3/1  เปนแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ  1  คร้ังหลังจาก
ส้ินสุดปงบประมาณ 
สวนที่  1   ขอมูลทั่วไป 
1.   ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน.................................... 
2.   วัน / เดือน /ป  ที่รายงาน................................................. 
สวนที่  2   ยุทธศาสตร  และโครงการในป.................................. 
3.   ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน  และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 
 

 
ยุทธศาสตร 

 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการที่ 
ปรากฏอยูในแผน 

 

จํานวนโครงการ 
ที่ไดปฏิบัติ 

 

   

   

   

   

   

   

 

สวนที่  3  ผลการดําเนินงาน 
4. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
 

ประเด็น 

 
พอใจมาก 

 
พอใจ 

 

ไมพอใจ 
 

1 )  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม    
2 )  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม    

3 )  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    

4 )  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ    
5 )  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    
6 )  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
7 )  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น    
8 )  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    

ภาพรวม    
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5.   ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่  1....................................... 
1 )   ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 
 

ประเด็น 

 

คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

 
1 )  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม  
2 )  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม  

3 )  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  

4 )  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ  

5 )  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

6 )  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  

7 )  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น  

8 )  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  

 

2 )   การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หนวย 

ผลการดําเนินงาน 

กอน 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพิ่ม / ลด 

     
     
     
     
     
     

 

 แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
คําชี้แจง : แบบที่  3/2  เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  ตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในภาพรวม   โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ  1  คร้ัง   หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 
สวนที่  1   ขอมูลทั่วไป 
1.   เพศ  (  )  ชาย  (  )  หญิง 
2.   อายุ  (  )  ต่ํากวา 20 ป (  )  20-30 ป (  )  31-40 ป 
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  (  )  41-50 ป (  )  51-60 ป (  )  มากกวา  60  ป 
3.  การศึกษา (  )  ประถมศึกษา (  )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (  )  อนุปริญญา  หรือเทียบเทา 
  (  )  ปริญญาตรี (  )  สูงกวาปริญญาตรี  (  )  อ่ืน ๆ 
4.   อาชีพหลัก (  )  รับราชการ (  )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (  )  คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 
  (  )  รับจาง (  )  นักเรียนนักศึกษา  (  )  เกษตรกร 
  (  )  อ่ืน ๆ  (ระบุ)................................................ 
สวนที่  2   ความพึงพอใจตอผลการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5.   ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบอนอกในภาพรวมมากนอยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1 )   มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม    
2 )  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3 )  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4 )  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ    
5 )  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    
6 )  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
7 )  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น    
8 )  การแกไขปญหา  และการตอบสนองความตองการของประชาชน    
9 )  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    

 

 แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
คําชี้แจง : แบบที่  3/3  เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  ตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร  โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ  1  คร้ัง  หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 
สวนยุทธศาสตร................................................... 
สวนที่  1   ขอมูลทั่วไป 
1.   เพศ  (  )  ชาย  (  )  หญิง 
2.   อายุ  (  )  ต่ํากวา 20 ป (  )  20-30 ป (  )  31-40 ป 
  (  )  41-50 ป (  )  51-60 ป (  )  มากกวา  60  ป 
3.  การศึกษา (  )  ประถมศึกษา (  )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (  )  อนุปริญญา  หรือเทียบเทา 
  (  )  ปริญญาตรี (  )  สูงกวาปริญญาตรี  (  )  อ่ืน ๆ 
4.   อาชีพหลัก (  )  รับราชการ (  )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (  )  คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 
  (  )  รับจาง (  )  นักเรียนนักศึกษา  (  )  เกษตรกร 
  (  )  อ่ืน ๆ  (ระบุ)................................................ 
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สวนที่  2   ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  5.   หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบอนอกในการพัฒนา
ดาน....................................โดยใหคะแนนเต็ม  10  ทานจะใหคะแนนองคการบริหารสวนตําบลบอนอกของทาน
เทาใด 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

( 10 คะแนน) 
1 )   มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม  
2 )   มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3 )  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4 )  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ  
5 )  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
6 )  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7 )  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น  
8 )  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

 

 6.3   การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ซ่ึงได
กําหนดเปนการติดตามรายไตรมาส  คือ 
 ไตรมาสที่  1   ตุลาคม – ธันวาคม 
 ไตรมาสที่  2   มกราคม – มีนาคม 
 ไตรมาสที่  3   เมษายน – มิถุนายน 
 ไตรมาสที่  4   กรกฎาคม - กันยายน 
  และประเมินผลลัพธในภาพรวมอยางนอยปละ  1  คร้ัง  แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ
โดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 
 
    *********************************** 
 
 
 


