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บทที่ 1
บทนา
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 บทบาท อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบมีความเป็นอิสระพอสมควร ความสาคัญในรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน ให้ความสาคัญการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดกรอบความเป็นอิสระในการ
กาหนดนโยบายที่จะดาเนินในการบริหารด้านต่าง ๆ ตามอานาจหน้าที่ของตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการ
สาธารณะที่จาเป็น และรายได้ที่รัฐจัดเก็บให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น การดาเนินการบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน การวางแผนในการดาเนินการบริหาร
จึงเป็นกลไกที่สาคัญ ที่ทาให้การบริหารเป็นรูปแบบและมีทิศทาง การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและมี
ประสิทธิภาพจะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถดาเนินการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้
ถูกจุดอันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และทาให้บรรลุตามความมุ่งหมาย
1. ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้
กาหนดแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา เป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายที่จะดาเนินการ
พัฒนาในอนาคต โดยแผนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ
และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. เพื่อแสดงถึงแนวทางการพัฒนาที่สามารถนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง
3. เพื่อเป็นแผนแม่บทในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบล
3. ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และแก้ไขเพิ่มเติม ได้กาหนดขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีหน้าที่กาหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ การผังเมือง
ปัญหาของท้องถิ่นและให้คาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยการจัดประชุมประชาคมเพื่อระดมปัญหา
และข้อคิดเห็นในการพัฒนา
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกาหนด แล้วเสนอคณะกรรมพัฒนาเพื่อพิจารณาต่อไป
3. สภาองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นองค์กรที่ทาหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น
หลังคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาแล้ว
4. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรที่ทาหน้าที่ในการประสานแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดโดยเฉพาะการประสานโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพของท้องถิ่นกับ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัด
4. ประโยชน์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
2. ท้องถิ่นสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้บริหารบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
4. แนวทางพัฒนาเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการพัฒนา
5. สามารถกากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก เป็นการกาหนดทิศทางในการพัฒนา
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558 – 2562 ) ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาคม เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนา ที่ทาให้การดารง
ชีวิตของประชาชนมีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้จะบรรลุตามเป้าหมายได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
จากทุกๆฝ่าย ในการที่จะนาแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างมีระบบ
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บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก
…………..……………………
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา ฯลฯ
ประวัติความเป็นมา
ตาบลบ่อนอกเดิมชื่อว่า “ตาบลปากคลองเกลียว” มีขุนเกลียวกลมราชเป็นกานันคนแรกขึ้นการ
ปกครองกับอาเภอเกาะหลัก หรืออาเภอเมืองในปัจจุบัน ต่อมาเมื่อเดือนตุลาคม 2485 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นตาบลบ่อนอก
คาว่า “บ่อนอก” ในปัจจุบันเป็นชื่อหมู่บ้านบ่อนอก หมู่ที่ 6 เล่ากันว่าในอดีตที่หมู่บ้านนี้ชาวบ้านขุดบ่อน้าในหมู่บ้าน
พบแต่น้าเค็ม น้ากร่อย ใช้บริโภคไม่ได้ จึงออกมาขุดบ่อน้าที่ป่าละเมาะนอกบ้านพบบ่อน้าจืดใช้ดื่มได้ ชาวบ้านจึงเรียกว่า
“บ่อนอก” ซึ่งหมายถึงบ่อน้าที่อยู่นอกบ้าน ต่อมาจึงมีชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณแหล่งน้าจืดมากขึ้นจนกลาย
เป็นหมู่บ้านเรียกว่าหมู่บ้านบ่อนอก เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อตาบลจากเดิม ซึ่งขณะนั้นกานันปากคลองเกลียวอยู่ที่บ้านบ่อนอก
จึงใช้ชื่อบ้านบ่อนอกเป็นชื่อตาบลบ่อนอก ตั้งแต่นั้นมา
2.1.1 สถานที่ตั้ง
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านคลองชายธง ตาบลบ่อนอก อาเภอเมืองฯ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 24 กิโลเมตร ก่อตั้งบนที่สาธารณะ
สาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน บนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา ตามหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง เลขที่ 19195
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2546 มีอาณาเขตติดต่อกับตาบลและอาเภอใกล้เคียง ดังนี้
- ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตาบลกุยเหนือ , ตาบลกุยบุรี และตาบลหาดขาม อาเภอกุยบุรี
- ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลอ่าวน้อย อาเภอเมืองฯ
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ทะเลอ่าวไทย
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
สหภาพเมียนมาร์
2.1.2 สภาพภูมิประเทศ
ตาบลบ่อนอกมีพื้นที่รวมประมาณ 189 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 141,980 ไร่ สภาพพื้นที่
โดยทั่วไปมีลักษณะลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทะเลอ่าวไทย ทางทิศตะวันออกมีถนนเพชรเกษมตัดผ่านคั่นระหว่าง
พื้นที่ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของตาบลบ่อนอก พื้นที่ทางทิศตะวันตกมีคุณภาพของดินดี เหมาะแก่การทา
อาชีพการเกษตร โดยพื้นที่ฝั่งตะวันออกมีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ การประมง
ชายฝั่ง , การเพาะเลี้ยงลูกกุ้ง , การเลี้ยงกุ้ง , การเกษตร และการปศุสัตว์
2.1.3 สภาพภูมิอากาศ
มีฤดูกาล 3 ฤดู ดังนี้
- ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์
- ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เดือน พฤษภาคม
- ฤดูฝน ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง เดือน พฤศจิกายน
2.1.4 เขตการปกครอง
ตาบลบ่อนอกมีพื้นที่ในการปกครองประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน
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2.1.5 ประชากร
จานวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก สารวจ ณ เดือน กันยายน 2554
มีจานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 7,484 คน แยกเป็นชายจานวน 3,676 คน หญิงจานวน 3,808 คน ครัวเรือน
จานวน 2,612 ครัวเรือน ซึ่งจาแนกประชากรเป็นรายหมู่ ได้ดังนี้
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ที่มา

ชื่อหมู่บ้าน
ปากคลองเกลียว
ปากตะโล้
ท่าฝาง
ละลอง
คลองเก่า
บ่อนอก
คลองชายธง
ทุ่งโก
หนองปุหลก
สองพี่น้อง
ยุบพริก
เข็ดกา
หนองบุญยงค์
ทุ่งบัวทอง
รวมทั้งหมด

จานวน
ครัวเรือน
115
90
47
82
275
291
320
184
236
429
130
141
138
134
2,612

จานวนประชากร (คน)
ชาย
195
150
87
118
242
432
452
260
349
596
208
234
141
212
3,676

หญิง
169
200
87
124
274
426
488
263
305
607
225
225
162
253
3,808

รวม
364
350
174
242
516
858
940
523
654
1,203
433
459
303
465
7,484

: สานักทะเบียนอาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง)
- อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอกเต็มทั้ง 14 หมู่บ้าน
- มีหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้าน อพป.11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14
2.1.6 สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่
- การปลูกพืชไร่ เช่น สับปะรด , ว่านหางจระเข้, แตงโม
- การทานา
- การปลูกพืชสวน เช่น มะพร้าว , มะม่วง , ขนุน เป็นต้น
- การประมง เช่น ประมงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงกุ้ง
- การปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงโคนม, โคเนื้อ, สุกร, ไก่ เป็นต้น
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หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก
-

เลี้ยงสัตว์
ขายของชา
ขายอาหารตามสั่ง
อู่ซ่อมรถ/ซ่อมเครื่องยนต์
ร้านตัดผม/ตัดผ้า/เสริมสวย
ร้านอาหาร
บ้านพักชั่วคราว
บ้านพักรายเดือน
โรงแรม
ร้านขายปุ๋ย
เสารับ-ส่งสัญญาณ
ตู้โทรศัพท์
โรงผลิตน้าดื่ม
โรงผลิตน้าว่าน
โรงงานขนาดใหญ่
โรงสีข้าว
ร้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ร้านเช่าแผ่นซีดี
ร้านรับ-แลกเปลี่ยนรถ
จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ปั้มน้ามันขนาดเล็ก
ร้านเกมส์

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จำนวน

33
78
18
10
5
2
3
3
2
7
6
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

2.1.7 การศึกษา
การศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก มีจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีโรงเรียนอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก จานวน 9 โรงเรียน คือ
โรงเรียนประถมศึกษา
1. โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว
2. โรงเรียนบ้านท่าฝาง
3. โรงเรียนวัดบ่อนอก
4. โรงเรียนบ้านคอกช้าง
5. โรงเรียนบ้านคลองชายธง
6. โรงเรียนบ้านหนองปุหลก
7. โรงเรียนบ้านยุบพริก
8. โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์
โรงเรียนมัธยมศึกษา

ตั้งอยู่
ตั้งอยู่
ตั้งอยู่
ตั้งอยู่
ตั้งอยู่
ตั้งอยู่
ตั้งอยู่
ตั้งอยู่

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

1
3
6
7 (ขยายโอกาส ถึง ม.3)
7
9
11
13
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1. โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเก่า

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5

ศูนย์การเรียนชุมชน
1. ศูนย์การเรียนชุมชนตาบลบ่อนอก

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 14

2.1.8 สถาบันและองค์กรศาสนา
วัด มีจานวน 6 แห่ง
1. วัดปากคลองเกลียว
ตั้งอยู่
2. วัดอู่ตะเภา
ตั้งอยู่
3. วัดรอดประดิษฐ์
ตั้งอยู่
4. วัดบ่อนอก
ตั้งอยู่
5. วัดคลองชายธง
ตั้งอยู่
6. วัดสี่แยกบ่อนอก
ตั้งอยู่
ที่พักสงฆ์ มีจานวน 3 แห่ง
1. สานักสงฆ์บ้านหนองปุหลก
2. สานักสงฆ์บ้านยุบพริก
3. ที่พักสงฆ์บ้านทุ่งโก

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

1
3
5
6
7
10

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9
ตั้งอยู่ หมูท่ ี่ 11
ตั้งอยู่ หมูท่ ี่ 13

2.1.9 การสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก มีจานวน 4 แห่ง
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตาบลบ่อนอก
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดอนซอ
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองปุหลก
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งโก
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 13
2.1.10 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. มีป้อมยามรักษาความปลอดภัยบริการ ประจาหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน จานวนหมู่ละ 1 แห่ง
2. มีศูนย์บริการประชาชนตาบลบ่อนอก สภ.อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 (สี่แยกบ่อนอก)
2.1.11 แหล่งท่องเที่ยว
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก ทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทย มีชายหาดระยะทางยาว
ประมาณ 15 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ได้แก่
- หมู่ที่ 1 (บ้านปากคลองเกลียว)
- หมู่ที่ 5 (บ้านคลองเก่า)
- หมู่ที่ 6 (บ้านบ่อนอก)
- หมู่ที่ 13 (บ้านหนองบุญยงค์)
ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 (บ้านบ่อนอก) มีชายหาดที่สวยงาม ชื่อ หาดหว้าขาว (หาดคลองชายธง) และมี
ธรรมชาติที่สวยงาม มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
- ประมาณช่วงเดือน เมษายน – สิงหาคม จะมีปลาวาฬว่ายน้าอยู่บริเวณแนวชายหาด
- ลิงแสม แถวป่าชายเลน
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- เล่นน้า ,ชมนก , ตกปลา ฯลฯ
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
2.2.1 โครงสร้างและอานาจหน้าที่ในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก เป็นเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานโดยคณะผู้บริหารมี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้บริหารสูงสุด มีพื้นที่การปกครองครอบคลุมทั้ง 14 หมู่บ้าน การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก แบ่งส่วนราชการ ดังนี้
(1) สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก มีหน้าที่ดาเนินการในกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และนโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
งานบริหารทั่วไป งานกิจการสภา อบต. งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการ งานการประชุม งานประชาสัมพันธ์
งานนิติกร งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานบริหารงานบุคคล งานจัดทาแผนพัฒนาตาบล งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานส่งเสริมการเกษตร งานสวัสดิการและสังคม งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม งานจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งานขออนุมัติดาเนินการตามข้อบังคับตลอดจนงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ปัจจุบันมีบุคลากรตามกรอบอัตรากาลัง จานวน 16 คน
(2) กองคลัง มีหน้าที่ดาเนินการ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน
การหักภาษีเงินได้ และการนาส่งงานที่เกี่ยวกับการตัดโอนเงิน งานรายงานเงินคงเหลือประจาวัน งานขออนุมัติเบิกตัดปี
และขอขยายเวลาเบิกจ่าย งานการจัดทางบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงินสะสม งานการ
จัดทาบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่าย งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย ปัจจุบันมีบุคลากร
ตามกรอบอัตรากาลัง จานวน 4 คน
(3) กองช่าง มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารวจ ออกแบบ เขียนแบบถนน อาคาร สะพาน
แหล่งน้าฯลฯ รายการประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมงานก่อสร้าง และซ่อมบารุงทาง อาคาร สะพาน
แหล่งน้า งานควบคุมการก่อสร้าง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ปัจจุบันมีบุคลากรตามกรอบอัตรากาลัง
จานวน 3 คน
โครงสร้างในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก

สภา อบต.
สมาชิก 28 คน
วาระ 4 ปี

คณะผู้บริหาร
นายก อบต. 1 คน
รองนายก อบต. 2 คน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงาน อบต.)

สานักปลัด อบต.

กองคลัง

กองช่าง
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2.2.2 สถานะการคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดใหญ่ การบริหารงบประมาณ
ในปีงบประมาณทีแ่ ล้วมา คือในปีงบประมาณ 2554 และประมาณการรายรับ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2555
ดังรายการดังต่อไปนี้
รายรับ ด้าน / แผนงาน
ประมาณการรายรับ

รับจริง

ประมาณการ
รายรับ

ปี 2554

ปี 2554

ปี 2555

570,000.00

649,348.76

610,000.00

1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

220,000.00

263,639.00

260,000.00

1.2 ภาษีบารุงท้องที่

220,000.00

236,992.76

200,000.00

30,000.00

48,717.00

50,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

ด้าน / แผนงาน
ก. รายได้ภาษีอากร
1. หมวดภาษีอากร
(1.1) ภาษีจัดเก็บเอง

1.3 ภาษีป้าย
1.4 อากรรังนกอีแอ่น
(1.2) ภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้

15,500,000.00

16,455,589.27 18,467,000.00

1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ

4,500,000.00

3,116,055.24

6,000,000.00

1.6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9

2,500,000.00

2,834,643.81

3000000.00

70,000.00

326,413.31

230,000.00

950,000.00

1,134,219.01

1,000,000.00

1,800,000.00

2,733,111.52

2,800,000.00

1.10 อากรประมง

4,500.00

4,820.00

8,100.00

1.11 ค่าภาคหลวง

3,500.00

-

1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1.8 ภาษีสุรา
1.9 ภาษีสรรพสามิต

-

1.12 ค่าภาคหลวงแร่

20,000.00

88,683.30

60,000.00

1.13 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

65,000.00

62,068.53

45000.00

1,000.00

1,104.55

1,200.00

5,586,000.00

6,154,470.00

5,322,700.00

1.14 เงินที่เก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติ
1.15 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
1.16 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้

-

-

-
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ด้าน / แผนงาน

ประมาณการรายรับ

รับจริง

ประมาณการรายรับ

ปี 2554

ปี 2544

ปี 2555

ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต

60,000.00

55,657.06

43,000.00

7989.30

1.2 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

30,000.00
-

520.00

10,000.00
-

1.3 ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก

18,600.00

22,200.00

17,000.00

1.4 ค่าปรับการผิดสัญญา

10,000.00

24,649.00

15,000.00

400.00

298.76

300.00

1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

1.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

120,000.00

-

90,000.00

120,000.00

-

90,000.00

3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

170,000.00

133,693.00

110,000.00

3.1 ค่าขายแบบแปลน

45,000.00

57,700.00

50,000.00

3.2 รายได้อื่นๆ ที่มิได้ตั้งรับไว้

-

-

-

3.3 เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือบริจาค

-

-

-

3.4 ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร

-

-

-

3.5 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
4. รายได้จากทุน
4.1 ค่าขายทอดตลาดหลักทรัพย์
5. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
5.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา

125,000.00

75,993.00

60,000.00

-

-

11,401.00

-

-

11,401.00

9,900,000.00
9,900,000.00

7,168,599.00
7,168,599.00

7,168,599.00
7,168,599.00

6. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

-

5,606,880.00

-

6.1 เงินอุดหนุนด้านการศึกษา

-

190,920.00

-

6.2 เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

-

5,415,960.00

-

รวมทั้งสิ้น

26,320,000.00 30,207,056.88

26,500,000.00

จากตารางจะเห็นว่าในปีงบประมาณ 2554 องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก มีรายรับทั้งสิ้นเป็น
จานวน 30,207,056.88 บาท โดยรายรับจากยอดภาษีอากร เป็นรายรับขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก
ที่มากที่สุด คือจานวน 17,104,938.03 บาท
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การบริหารรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก มีการบริหารรายจ่ายที่ต้องจ่ายในกิจกรรม ต่างๆ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้
หมวด
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย
1. งบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
4. หมวดค่าตอบแทน
5. หมวดค่าใช้สอย
6. หมวดค่าวัสดุ
7. ค่าสาธารณูปโภค
8. หมวดเงินอุดหนุน
9. หมวดค่าครุภัณฑ์
10. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
11. รายจ่ายประจาอื่นๆ
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

ประมาณการรายจ่าย
2,898,551.00
5,238,400.00
1,102,200.00
4,761,400.00
2,449,640.00
176,000.00
2,771,600.00
1,104,400.00
5,671,000.00
146,809.00
26,320,000.00

รายจ่ายจริง
907,165.00
4,871,295.00
1,157,473.75
3,867,818.21
2,193,039.87
126,308.09
2,705,737.31
1,094,525.41
4,650,000.00
92,664.00
21,666,026.64
56,974.00
5,532,920.00
27,255,920.64
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2.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2554)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1
2
3
4
5
6
7
8

แผนงาน / โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเข้าบ้านนายสุนทร ทิมอินทร์ หมู่ 1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเข้าบ้านนายชุมพล หมู่ 1
ก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน(ผิวจราจร ค.ส.ล.)สายบ้านนายบุญยิ่ง หมู่ 2 (อบจ.ดาเนินการ)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเข้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ 3
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเข้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายคันคลอง 54 (ต่อ) หมู่ 4
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายคันคลอง 54 (ต่อ) หมู่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน (ผิวจราจร ค.ส.ล.)สายบ้านนายเหิน - บ้านนางตุ้ม หมู่ 6
ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย 4 (บ้านนายบุญรอ) หมู่ 8
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายคลองชลประทาน-อ่างเก็บน้าหนองปุหลก หมู่ 9

งบประมาณ
123,000.00
154,500.00
411,000.00
295,500.00
405,000.00
296,000.00
412,500.00
429,500.00
128,500.00

(จ่ายขาดเงินสะสม)

9 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยดาวเรือง หมู่ 10
10 ก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกหนองข้าวนก - คลองชลประทาน หมู่ 12
11 ก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน (ผิวจราจร ค.ส.ล.)สายเชื่อมซอย 1- ซอย 2 หมู่ 13

473,500.00
400,000.00
403,000.00

(จ่ายขาดเงินสะสม)

-

ก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน (ผิวจราจร ค.ส.ล.)สายเชื่อมซอย 1- ซอย 2 หมู่ 13

315,000.00

(จ่ายขาดเงินสะสม)

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยเจริญ (ต่อ) หมู่ 14 (จ่ายขาดเงินสะสม)
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยเจริญ (ต่อปีงบ 54) หมู่ 14 (จ่ายขาดเงินสะสม)
13 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้า หรือ
ตามสภาพความเสียหายและเหตุจากสาธารณต่างๆในพื้นที่เขต อบต.
- ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนางอนงค์ แสงหล่า ม.1 (จ่ายขาดเงินสะสม)
- ซ่อมแซมถนนลูกรังสายรากแก่น หมู่ 1 (จ่ายขาดเงินสะสม)
- ก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างไร่นายเจริญ หมู่ 1 (จ่ายขาดเงินสะสม)
- ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายสุข สมบูรณ์ หมู่ 1 (จ่ายขาดเงินสะสม)
- ก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน(ผิวจราจร ค.ส.ล.)สายบ้านนายกลิ่น-บ้านนายจรัญ หมู่ 2
- ซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกไร่นายทองดี-หนองโสน ม.2 (จ่ายขาดเงินสะสม)
- ก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน (ผิวจราจร ค.ส.ล.) สายบ้านนายแม้น- บ้านนางสาว
บุญชงค์ หมู่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม)
- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายม่อม เสียงใหญ่ ม.2 (จ่ายขาดเงินสะสม)
- ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านผู้ชว่ ยอุดม สายเส็ง ม.3 (จ่ายขาดเงินสะสม)
- ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหน้า ร.ร.บ้านละลอง ม.4 (จ่ายขาดเงินสะสม)
- ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายประยงค์ อุ่นอบ หมู่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม)

404,000.00
294,500.00

37,000.00
116,000.00
127,000.00
59,000.00
418,500.00
59,600.00
314,000.00
62,500.00
87,700.00
86,800.00
46,400.00
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
-

แผนงาน / โครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายไร่หลวง หมู่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหน้าวัดรอดประดิษฐ์ (ต่อถนนคอนกรีต) หมู่ 5
(จ่ายขาดเงินสะสม)
ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน(ผิวจราจร ค.ส.ล.) สายบ้านคลองเก่า-บ้านละลอง หมู่ 5
ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายสุรินทร์ เปรมปรีดิ์ หมู่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายบุญส่ง คงมั่น หมู่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยบ้านลุงหมา หมู่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน (ผิวจราจร ค.ส.ล.) สายซอยวาสนา เปรมปรีดิ์ หมู่ 6

งบประมาณ
74,000.00
87,500.00
26,700.00
11,700.00
70,500.00
62,000.00
155,000.00

(จ่ายขาดเงินสะสม)

-

ก่อสร้างสะพานข้ามคลองบ่อนอก หมู่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายหน้า ร.ร.หว้ากอ-ร.พ.กุยบุรี ม.7 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายไร่ลุงเหิร หมู่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน (ผิวจราจร ค.ส.ล.) สายข้าง อบต.- เพชรเกษม หมู่ 7

100,000.00
80,400.00
41,000.00
304,000.00

(จ่ายขาดเงินสะสม)

-

ก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างบ้านนางละเมียด-สะพานเลือก หมู่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนซอ ซอย 3 หมู่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายแยกหนองตาเฒ่า-ม.1 ต.อ่าวน้อย ม.8

251,500.00
44,800.00
57,900.00

(จ่ายขาดเงินสะสม)

-

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองตาเฒ่า-ฝายน้าล้น ม.8 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายหนองขาม ม.8 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน(ผิวจราจร ค.ส.ล.)สายทุ่งโก ซอย 2 หมู่ 8(จ่ายขาดเงินสะสม)
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนางสุภาพ แสงหว้า หมู่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ซ่อมแซมถนนลูกรังคันคลอง-หนองตาแก้ว ม.8 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสาย รพช.-หนองสมเสร็จ ม.9 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน (ผิวจราจร ค.ส.ล.) แยกหน้าโรงเรียน - หน้าสถาบัน
การเงินชุมชนต้นแบบ หมู่ 9 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนางจวน สิงห์เล็ก ม.10 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายบุญส่ง เปรมปรีดิ์ ม.10 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ก่อสร้างถนนหินคลุกและปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายลุ่มแจง หมู่ 10

39,400.00
97,600.00
329,000.00
11,000.00
97,000.00
79,500.00
298,500.00
20,000.00
17,000.00
256,500.00

(จ่ายขาดเงินสะสม)

-

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยเจ้แขก หมู่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายชวน ม.11 (จ่ายขาดเงินสะสม)

67,800.00
73,500.00

14

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
14
15
16
17
-

แผนงาน / โครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายแยกทางหลวงชนบททุ่งโก - ยุบพริก ซอยแม่แพร หมู่ 11 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายแยกทางหลวงชนบททุ่งโก-ยุบพริก ถึง
ทางหลวงบ่อนอก - หนองยายเอม ม.11 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายไร่ผู้ช่วยอุดม ม.11 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกคลองชลประทาน-ดอนลาว หมู่ 11
ก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน (ผิวจราจร ค.ส.ล.) สายแยกหนองใหญ่ คลองชลประทาน หมู่ 11 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายหุบจิกกี ม.12 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกสายแยกจากสายเข็ดกาเข้าหมู่บ้านเข็ดกา หมู่ 12
ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกสายแยกจากถนน รพช.- หุบทางกลาง หมู่ 12
(จ่ายขาดเงินสะสม)
ก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกทางหลวงชนบท - หุบจัน หมู่ 12
ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายเนื่อง เชื้อนิล ม.13 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ลงลูกรังไหล่ทางถนน คสล.ซอย 2 ม.13 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ก่อสร้างถนนลูกรังสายห้วยถม หมู่ 14 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ขยายเขตไฟฟ้า
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าสายหน้าวัดรอดประดิษฐ์ หมู่ 5
ติดตั้งโคมไฟฟ้า ส่องสว่างสาธารณะ
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสายท่าเทียบเรือ ม.6
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าในเขตพื้นที่ตาบลบ่อนอก จานวน 18 จุด
ม.2,3,5,6,7,8,10,13 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ขยายเขตประปา หมู่ 5
ขยายเขตประปาส่วนภูมภิ าค บริเวณซอย 4 (สมบัติฟาร์ม) หมู่ 5
ขยายเขตประปาส่วนภูมภิ าค บริเวณซอย 2 (บ้านนายเผิน แตงอุดม) หมู่ 5
ขยายเขตประปา (ประปาส่วนภูมภิ าคสาขากุยบุรี) ซอยเข้าสนามกีฬา หมู่ 5
ขยายเขตประปา
ขยายเขตประปา (ประปาภูมิภาคสาขากุยบุรี) บริเวณสถานีรถไฟบ่อนอกเข้า
วัดบ่อนอก และโรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา) หมู่ 6
ขยายเขตประปาหมู่บ้านบ้านทุ่งบัวทอง สายซอยทุ่งบัวทอง หมู่ 14(จ่ายขาดเงินสะสม)

งบประมาณ
41,700.00
41,600.00
50,000.00
423,500.00
311,500.00
65,800.00
71,300.00
251,500.00
98,500.00
26,000.00
5,600.00
204,500.00
94,137.31
30,000.00
35,700.00

45,000.00
39,000.00
242,000.00
357,000.00
80,600.00

15

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนงาน / โครงการ
18 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร และ/หรือเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ปัญหา
อุทกภัย ภายในเขต อบต.บ่อนอก
- ขุดลอกเหมืองส่งน้าสายแยกคลองกุยบุรี สายหลังบ้านผู้ช่วยอุดม สายเส็ง
ถึงเหมืองส่งน้าสายบ้านปากตะโล้ ม.2 - บ้านละลอง ม.4 หมู่ 3,2
- วางท่อ พีวีซี ลอดถนนคอนกรีตบริเวณเหมืองส่งน้าสายบ้านปากตะโล้ ม.2บ้านละลอง ม.4 หมู่ 2
- ขุดลอกเหมืองส่งน้าสายปากตะโล้ ม.2-บ้านละลอง ม.4 หมู่ 2,4(จ่ายขาดเงินสะสม)
- ขุดลอกเหมืองส่งน้าสายปากตะโล้ ม.2-บ้านละลอง ม.4(บริเวณแยกคลองกุยบุรี) ม.2
- ขุดลอกร่องระบายน้าบริเวณปากคลองบ่อนอก หมู่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม)
- ซ่อมแซมคูส่งน้า(คลองไส้ไก่) แยกคลองซอย 64 ซ้าย-วัดคลองชายธง ม.7

งบประมาณ

88,200.00
23,300.00
150,500.00
9,500.00
200,000.00
65,800.00

(จ่ายขาดเงินสะสม)

-

ขุดลอกคูส่งน้าสายเลียบถนนหินคลุกลงหาดหว้าขาว หมู่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ซ่อมแซมคูส่งน้าสายแยกคลองซอย 62 ซ้าย หมู่ที่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว

1
2
3
4
-

แผนงาน / โครงการ
จัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
โครงการป้องกันและกาจัดหนอนหัวดามะพร้าว ประจาปีงบประมาณ 2554
เสริมศักยภาพการพัฒนากลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน
โครงการฝึกอบรมเกษตรกรกรีดยางพารา ประจาปีงบประมาณ 2554
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไป
โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ประจาปี 2554(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)

2,500.00
4,460.00
12,172,997.31

งบประมาณ
24,555.00
40,571.50
59,663.50
49,499.00

(ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด 36,000 บาทและ อบต.สมทบ 13,499)

5
6
-

โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณชายหาด คลองชายธง
โครงการจ้างลูกจ้างทาความสะอาดชายทะเลบ่อนอก ประจาปีงบประมาณ
2554
โครงการพัฒนาชายหาดคลองชายธงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของ
ตาบลบ่อนอก
ก่อสร้างฐานแท้งค์น้าบริเวณสวนสาธารณะหาดหว้าขาว หมู่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

58,560.00

47,800.00
280,649.00
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

1
2
3
4
5
6
7
-

แผนงาน / โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนใน
พื้นที่ อบต.บ่อนอก
โครงการจ้างพี่เลี้ยงดูแลเด็กปฐมวัย (ร.ร.วัดปากคลองเกลียว)
โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามระดับปฐมวัย (โรงเรียนบ้านท่าฝาง)
โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์ศึกษาปฐมวัย(รร.วัดบ่อนอก (ทองวิทยา)
โครงการจ้างพี่เลี้ยงดูแลเด็กปฐมวัย (โรงเรียนบ้านคลองชายธง)
โครงการจ้างพี่เลี้ยงดูแลเด็กเล็ก 3-3 ปี 11 เดือน (ร.ร.บ้านคอกช้าง)
โครงการจัดทาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (โรงเรียนบ้านหนองปุหลก)
โครงการจ้างพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 4-6 ขวบ (ร.ร.บ้านยุบพริก)
โครงการจัดจ้างครูผู้สอน (โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์)
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ (ร.ร.หว้ากอวิทยาลัย)
ส่งเสริมอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ อบต.บ่อนอก
โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว
โรงเรียนบ้านท่าฝาง
โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา)
โรงเรียนบ้านคอกช้าง
โรงเรียนบ้านหนองปุหลก
โรงเรียนบ้านยุบพริก
โรงเรียนบ้านคลองชายธง
โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์
ส่งเสริม อาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ อบต.บ่อนอก
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ อบต.บ่อนอก จานวน 8 โรงเรียน
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
โครงการพัฒนาจิตเพื่อชีวิตอันสดใส ปีงบประมาณ 2554(โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร)
โครงการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
โครงการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ (ระดับประถมศึกษา)
โครงการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (ระดับมัธยม)
ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน
โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ประจาปีงบประมาณ 2554 (มอบทุนการศึกษา)
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ประจาปีงบประมาณ 2554 (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)

งบประมาณ

47,000.00
46,000.00
47,000.00
47,000.00
47,000.00
47,000.00
47,000.00
47,000.00
47,000.00
200,200.00
527,800.00
166,400.00
239,200.00
166,400.00
85,800.00
195,000.00
150,800.00
1,060,904.70
90,000.00
80,000.00
85,000.00
33,550.00
30,000.00
10,995.50
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8
9
10
11
-

12
13
14
15
16
-

แผนงาน / โครงการ
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจาปี 2554
ส่งเสริมอาหารกลางวัน/อาหารเสริม(นม) ศพด.บ้านคลองเก่า หมู่ 5
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเก่า
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเก่า
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเก่า หมู่ 5 ให้ได้มาตรฐาน
จ้างเหมาครูจ้างสอน ศพด.บ้านคลองเก่า ม.5
ค่าวัสดุการศึกษา ศพด. (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
ส่งเสริมกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา งานรัฐพิธี และวันสาคัญอื่นๆ
ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้สด (พวงมาลา) เนื่องในวันปิยมหาราช ปี 2553
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจาปี 2553
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
83 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2553
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์พระบรมราขินีนาถ
12 สิงหามหาราชินี ประจาปี 2554
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ประเพณี ของหมู่บ้านในเขต อบต.บ่อนอก
โครงการจัดงานประเพณีฉลองอ่าวตาบลบ่อนอก
โครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย (วันสงกรานต์) หมู่ ๔
โครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย (วันสงกรานต์) หมู่ ๕
โครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย (วันสงกรานต์) หมู่ 6
โครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย (วันสงกรานต์) หมู่ ๑๐
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจาปี 2554
อุดหนุนงบประมาณก่อสร้างเมรุวัดบ่อนอก
โครงการการแข่งขันกีฬาตาบล"อบต.บ่อนอก"เกมส์ครั้งที่ 17 ประจาปี 2554
ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการของหมู่บ้าน ภายในเขต อบต.บ่อนอก
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
โครงการสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานอื่น
การแข่งขันกีฬาระดับอาเภอ "สามอ่าวเกมส์" ครั้งที่ 7 ประจาปี 2554
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
70,000.00
92,664.00
38,857.28
2,952.00
6,600.00
600.00
119,366.00
218,776.20

15,500.00

20,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
15,000.00
300,000.00
245,031.50
99,400.00
121,964.00
4,950,761.18
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต
สังคม และสาธารณสุข

1
2
3
4
5
6
7
-

แผนงาน / โครงการ
รณรงค์กจิ กรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
จัดทาป้ายแผ่นเหล็ก พร้อมเสาป้ายปิดท้ายหัวบัว "ชุมชนเข้มแข็ง" หมู่ 5
จัดทาป้ายแผ่นเหล็ก พร้อมเสาป้ายปิดท้ายหัวบัว "ชุมชนเข้มแข็ง" หมู่ 14
โครงการพัฒนาครอบครัวเข้มแข็ง ป้องกัน/แก้ไข ปัญหายาเสพติด
โครงการเติมรักในรั้ว ครอบครัวอุ่นไอรัก ประจาปี 2554 (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)
ส่งเสริมช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตาบลบ่อนอก
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสตาบลบ่อนอก ประจาปี 2554
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
โครงการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ (เนื่องในวันสงกรานต์ ประจาปี 2554)
ส่งเสริมการพัฒนาสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบ อบต. 15,500 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4,901,500 บาท)
เบี้ยยังชีพคนพิการ (งบ อบต. 198,500 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 455,500 บาท)
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อนอก
โครงการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
โครงการสร้างสุขภาพกายเสริมสุขภาพจิตพัฒนาชีวิตผูส้ ูงอายุ (บวช 2 ปี)
ปีงบประมาณ 2554
โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2554

งบประมาณ
10,000.00
15,000.00
9,978.50
5,981.50
228,876.00
4,917,000.00
654,000.00
54,000.00
24,000.00
88,968.00
15,000.00
-

(เงินรับฝาก ใช้งบประมาณจากกองทุน สปสช.อบต.บ่อนอก จานวน 16,975 บาท)

8
9
10
11
12
13

โครงการห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพผู้สูงอายุ ประจาปี 2554 (เงินรับฝาก)
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.บ่อนอก
ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทรายอะเบท น้ายายูโรไซค์)
จ้างเหมาพ่นหมอกควัน
ค่าจัดซื้อไดอะเฟรม
ควบคุมและป้องกันไข้มาลาเรีย
ป้องกันและกาจัดโรคพิษสุนัขบ้า
ค่าจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า และยาคุมกาเนิดสุนัข
ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมกาเนิด
ฝึกอบรม และฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย (OTOS) และชุด ชรบ.

15,411.50
140,000.00
77,750.00
32,072.00
1,200.00
8,096.00
23,750.00
17,580.00
2,080.00
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนงาน / โครงการ
14 ป้องกันและลดอุบัติภัยทางท้องถนนในช่วงเทศกาล (7 วันอันตราย)
- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2554
- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2554
15 โครงการจัดการจราจรภายในตาบล
- โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น
16 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ปีงบประมาณ 2554
- นางฉอ้อน ชูจิตร หมู่ 6
- นางทองคา น้อยเมือง หมู่ 14
- นางสาเนาว์ น้อยอิ่ม หมู่ 14
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบบริหารงาน
ให้มีความเป็นเลิศ

1
2
3
4
5
6
7
-

แผนงาน / โครงการ
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน บ้านคลองชายธง หมู่ 7
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน บ้านหนองปุหลก หมู่ 9
โครงการ อบต.บ่อนอก เคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ 2554
ส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยทุกประเภท
การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.บ่อนอก หมู่ 3 (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
จัดทาป้ายการเลือกตั้งสมาชิก อบต.บ่อนอก หมู่ 1-14 (กรณีครบวาระ)
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
ค่าตอบแทน อปพร.ปฏิบัตหิ น้าที่ในวันลอยกระทงและวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการสารวจความพึงพอใจ อบต.บ่อนอก ประจาปีงบประมาณ 2554
คืนเงินโครงการไทยเข้มแข็ง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ สาหรับประชาชนไว้อ่านประจาตาบล
สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่รฐั บาล กระทรวง และจังหวัดกาหนดหรือมี
แนวทางให้ อบต.จัดขึ้น
โครงการเทิดทูนสถาบันสาคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์

งบประมาณ
19,783.00
23,103.00
39,520.00

3,992.00
3,745.00
5,562.00
6,436,448.50

งบประมาณ
440,000.00
441,000.00
382,968.00
82,962.29
56,325.00

92,300.00
19,000.00
17,000.00
960.00
7,300.00

14,716.00
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8
9
10
11
12
-

แผนงาน / โครงการ
โครงการสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 54
เตรียมความพร้อมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดีในวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ณ ร.ร.กุยบุรีวิทยา อ.กุยบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพและความรู้ของเจ้าหน้าที่ อบต. ในการปฏิบัติงาน
สานักปลัด
ค่าเดินทางในการเดินทางไปราชการ
ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ส่วนการคลัง
ค่าเดินทางในการเดินทางไปราชการ
ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ส่วนโยธา
ค่าเดินทางในการเดินทางไปราชการ
ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ส่งเสริมการเรียนปริญญาตรี ปริญญาโท สาหรับพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร และผู้ดูแลเด็ก
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาสาหรับพนักงานส่วนตาบล จานวน 2 คน
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาสาหรับผู้ดแู ลเด็ก (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
โครงการทัศนศึกษาดูงาน ประจาปี 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย
จัดทาป้ายอะครีลิคประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สานักงาน
สานักปลัด
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติ อล 40 แผ่น/นาที
จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 10 ตัว
จัดซื้อโต๊ะสานักงาน จานวน 5 ตัว
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครือ่ ง
จัดซื้อเครื่องสารองไฟ จานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (ชนิดแขวน) จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จานวน 3 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องโทรสาร จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
5,000.00
13,600.00

26,246.00
38,900.00
25,870.00
34,200.00
19,518.00
16,400.00

100,000.00
15,000.00
252,608.50
4,044.60

119,800.00
16,000.00
22,500.00
1,500.00
60,000.00
6,000.00
11,000.00
37,900.00
28,000.00
30,000.00
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แผนงาน / โครงการ
- จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จานวน 1 เครื่อง
- ค่าวัสดุก่อสร้าง
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- ค่าวัสดุอื่นๆ (ค่ามาตรน้า)
ส่วนการคลัง
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
- จัดซื้อเครื่องสารองไฟ จานวน 2 เครื่อง
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ชุด
- โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ชุด
- จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 4 ตัว
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (ชนิดแขวน) จานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อโต๊ะสานักงาน จานวน 2 ตัว
ส่วนโยธา
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าวัสดุก่อสร้าง
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
- จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจติ อล จานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อเก้าอี้ จานวน 4 ตัว
- จัดซื้อโต๊ะสานักงาน จานวน 1 ตัว
- จัดซื้อเครื่องตบดิน
- จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว
13 ค่าบารุงรักษา/ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องใช้สานักงาน
สานักปลัด
- ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สานักงาน (วงเงินเกิน 5,000)

งบประมาณ
65,000.00
11,320.00
99,979.80
99,510.00
88,975.00
19,998.00
25,656.50
388,197.59
3,600.00
23,873.00
44,785.00
6,000.00
30,000.00
1,500.00
9,600.00
9,000.00
37,900.00
9,000.00
6,330.00
49,353.00
29,600.00
11,000.00
6,400.00
4,500.00
19,000.00
1,500.00

142,425.41
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ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
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แผนงาน / โครงการ
ส่วนการคลัง
- ค่าบารุงและซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ส่วนโยธา
- ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
14 ปรับปรุงบริเวณที่ทาการ อบต.บ่อนอก
- โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.บริเวณด้านหลังหอประชุม อบต.บ่อนอก(ทางเข้า-ออก)

37,747.91

งบประมาณ
4,550.00
300.00
242,000.00

(จ่ายขาดเงินสะสม)

15
16
17
18
-

จ้างเหมาจัดทาม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง
ติดตั้งระบบเสียงตามสายบ้านปากคลองเกลียว หมู่ 1
ติดตั้ง /ปรับปรุง ซ่อมแซมหอกระจายข่าว และเสียงตามสาย
ติดตั้งระบบเสียงตามสายบ้านคลองเก่า หมู่ 5
ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางระบบอินเตอร์เน็ต / พัฒนาระบบโปรแกรม
ค่าจ้างเหมาเช่าพื้นที่ SERVER (bonok.go.th)
ค่าซ่อมแซมระบบแลนไร้สาย
พัฒนาศักยภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต. ระดับอาเภอ
เงินอุดหนุน อบต.เกาะหลักโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

1
2
3
-

แผนงาน / โครงการ
ฟื้นฟูระบบนิเวศ ปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ตาบลบ่อนอก
ปลูกป่าชายเลนบริเวณสะพานบ้านบ่อนอก หมู่ 6 (แรงงานจังหวัดดาเนินการ)
โครงการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/ สิ่งแวดล้อม/และที่สาธารณะ
สอบเขตรังวัดที่ /ทางสาธารณะ
จัดหาพื้นที่กาจัดขยะ และสร้างระบบกาจัดขยะ
โครงการขุดบ่อขยะพร้อมฝังกลบบ้านบ่อนอก หมู่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

25,092.00
98,000.00
118,000.00
1,000.00
800.00
18,000.00

4,228,111.60

งบประมาณ
59,030.00
22,900.00
81,930.00

องค์การบริหารส่วนตาบ่อนอก ได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาในช่วงรอบปีที่ผ่านมา คือ ปีงบประมาณ
2554 รวม 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา จานวน 77 โครงการ งบประมาณ จานวน 28,150,857.59 บาท

23

บทที่ 3
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น
…………………………..
3.1 หลักการและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.1.1 สรุปการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล
นโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2554 มีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ ประกอบด้วย
1.นาประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลมีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น
2.นาประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์
3.นาประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยกาหนดนโยบายเป็น
2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
1.1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
1.1.2 เยียวยาและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องแก่บุคคลทุกฝ่าย
1.1.3 สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อแนวทางปรองดองแห่งชาติ
(คอป.)
1.2 กาหนดให้มีการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
1.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพื้นที่ชลประทาน
1.5 เร่งนาสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
1.6 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ
1.7 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ามันเชื้อเพลิง
1.7.1 ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับน้ามันเชื้อเพลิงบางประเภทชั่วคราว
1.7.2 จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานสาหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างขนส่งผู้โดยสารสาธารณะใน
วงเงินที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายน้ามันเชื้อเพลิง
1.7.3 ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม
แก่ผู้บริโภคและผู้ผลิต
1.7.4 แก้ไขปัญหาค่าครองชีพโดยการดุแลราคาสินค้าและการมีรายได้เพื่อเพิ่มกาลังซื้อสุทธิของ
ประชาชนโดยป้องกันและแก้ไขการผูกขาด
1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกาลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมี
คุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
1.8.1 พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ากว่า 500,000 บาท
อย่างน้อย 3 ปี
1.8.2 ดาเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท และผู้ทจี่ บการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท
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1.8.3 จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสาหรับผู้สูงอายุ โดยผู้ที่มีอายุ 60-69 ปี 600 บาท,
อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท, อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
1.8.4 ให้มีมาตรการภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนสาหรับสิ่งจาเป็นในชีวิตของประชาชนทั่วไป ได้แก่
บ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก
1.9 ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล เหลือร้อยละ 23 ในปี 2555 และเหลือร้อยละ 20 ในปี 2556
1.10 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
1.10.1 เพิ่มเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ 1 ล้านบาท
1.10.2 จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท
1.10.3 จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้วงเงิน 1,000 ล้านบาท ต่อสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการสนับสนุน
การสร้างผู้ประกอบการรายย่อย
1.10.4 จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1.11 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
1.12 เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้า
ในท้องถิ่น
1.13.1 สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในการผลิตงานศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณค่า
1.13.2 บริหารจัดการโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ
1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
1.16 เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
ส่วนนโยบายที่จะดาเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
2.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
2.2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
2.3 พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
2.4 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
2.5 เร่งดาเนินการแก้ปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ
3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
3.2 นโยบายสร้างรายได้
3.3 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
3.3.1 ภาคเกษตร
3.3.2 ภาคอุตสาหกรรม
3.4 นโยบายโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้า
และบริการ
3.4.1 พัฒนาระบบโครงสร่งพื้นฐานด้านการขนส่ง ระบบประปา และระบบไฟฟ้าให้กระจายไปสู่
ภูมิภาคอย่างทัว่ ถึงเพียงพอ รวมทั้งส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการขนส่ง
3.4.2 ขยายการให้บริการน้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่
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3.4.3 พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
3.4.4 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง โดยเชื่อมโยงโครงข่ายและการบริหารจัดการขนส่งผู้โดยสาร
และสินค้าและบริการ
3.4.5 เร่งรัดโครงการรถไฟฟ้า 10 สายทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้สามารถเริ่มก่อสร้าง
ได้ครบใน 4 ปี โดยเก็บค่าบริการ 20 บาทตลอดสาย
3.4.6 พัฒนาการขนส่งทางน้าและกิจการพาณิชยนาวี ขนส่งเดินเรือชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งด้านทะเล
อันดามันและฝั่งด้านทะเลอ่าวไทย
3.4.7 พัฒนาท่าอากาศยานสากล ท่าอากาศยานภูมิภาค และอุตสาหกรรมการบินของไทย
3.5 นโยบายพลังงาน
3.5.1 ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ ซึ่งถือเป็น
อุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์
3.5.2 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานและระบบไฟฟ้า
จากทั้งในและต่างประเทศ
3.5.3 กากับราคาพลังงานให้มีราคาเหมาะสม เป็นธรรม และมุ่งสู่การสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
3.5.4 ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
3.5.5 ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ
3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๖.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๖.๒ ส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ
๓.๖.๓ ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
๓.๖.๔ ส่งเสริมการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน
๓.๖.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
4. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๔.๑ นโยบายการศึกษา
๔.๑.๑ เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย
๔.๑.๒ สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย
๔.๑.๓ ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง
๔.๑.๔ จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
๔.๑.๕ เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
๔.๑.๖ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ
๔.๑.๗ เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
๔.๒ นโยบายแรงงาน
๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ผู้ต้องการมีงานทาในระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตาแหน่งงานว่างของสถาน
ประกอบการได้
๔.๒.๒ ให้การคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย โดยให้ความสาคัญด้านความปลอดภัยในการทางานและ
สวัสดิการแรงงาน และดูแลหลักประกันความมั่นคงในการทางานแก่ผู้ใช้แรงงาน
๔.๒.๓ ส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย
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๔.๒.๔ เพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้มากขึ้นเพื่อผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้
อย่างทั่วถึง และปรับปรุงแนวทางการขยายความคุ้มครองและส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและเห็นประโยชน์ในการประกันตน
ของแรงงานนอกระบบ
๔.๒.๕ เร่งยกระดับแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานกึ่งฝีมือและแรงงานกึ่งฝีมือให้เป็นแรงงานมีฝีมือ
๔.๒.๖ เตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๒.๗ กาหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการเข้ามาทางานของแรงงานต่างด้าว
๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
๔.๓.๑ ลงทุนด้านบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบอย่างมีบูรณาการ
เชื่อมโยงในทุกระดับ
๔.๓.๒ ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ
๔.๓.๓ จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราป่วย ตาย และผลกระทบจากโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง
๔.๓.๔ พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน
๔.๓.๕ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์ วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ์ วัยบรรลุนิติภาวะ
วัยชรา และผู้พิการ
๔.๓.๖ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกาลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ
พลานามัยที่ดี
๔.๓.๗ ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล
ในภูมิภาคเอเชีย
๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๔.๔.๑ เร่งดาเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมบทบาทนาในการร่วมเทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
๔.๔.๒ อุปถัมภ์ คุ้มครอง และทานุบารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ส่งเสริมการปรับปรุงองค์กร
และกลไกที่รับผิดชอบด้านศาสนา
๔.๔.๓ อนุรักษ์ ทานุบารุง และบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
๔.๔.๔ สร้างสรรค์อารยธรรมที่ดีงามสู่วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ
๔.๔.๕ นาทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
๔.๔.๖ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ
๔.๔.๗ ขยายบทบาทและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดกับภาคีการพัฒนา
ทุกภาคส่วน
๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
๔.๕.๑ ส่งเสริมการพัฒนาให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความมั่นคงอบอุ่น
๔.๕.๒ สร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
๔.๕.๓ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาเด็กตั้งแต่
อยู่ในครรภ์มารดา เด็กแรกเกิด เด็กก่อนวัยเรียน และเยาวชนทุกช่วงวัย
๔.๕.๔ สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาค
๔.๕.๕ เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกสาธารณะต่าง ๆ สาหรับรองรับผู้สูงอายุและคนพิการ
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๔.๕.๖ ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด ส่งเสริมการเรียนรู้การเดินทาง
และการใช้การขนส่งอย่างปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ
๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้
๖.๒ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง
๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน
๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ
๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่าง
ประเทศที่มีบทบาทสาคัญของโลก
๗.๕ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือ
ทางวิชาการกับประเทศกาลังพัฒนา
๗.๖ ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทย
๗.๗ สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน
๗.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค
๗.๙ ประสานการดาเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ
๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
๘.๑.๑ พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติอย่างมีวิสัยทัศน์และ
มุ่งผลสัมฤทธิ์
๘.๑.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ยกระดับ
สมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
๘.๑.๓ พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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๘.๑.๔ พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง
๘.๑.๕ เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
๘.๑.๖ สนับสนุนการดา เนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และสามารถให้บริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตามความคาดหวัง
๘.๑.๗ พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใสขึ้น
๘.๑.๘ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน
๘.๑.๙ ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชน
๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม
๘.๒.๑ ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
หลักการประชาธิปไตย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับหลักนิติธรรม
๘.๒.๒ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยมาตรการเชิงรุก
๘.๒.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การนามาตรการ
ทางภาษีและการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในการดาเนินการต่อผู้กระทาผิด
๘.๒.๔ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีส่วนร่วม จัดให้มีกลไกการบริหาร
จัดการแบบครบวงจร วิเคราะห์แนวโน้มของอาชญากรรมล่วงหน้า
๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุก
ประเภทได้อย่างกว้างขวางรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม
๘.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
๘.๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนทั้งทางด้านเทคโนโลยี เครือข่าย และปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทาหน้าที่
๘.๓.๓ ส่งเสริมให้สื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักต่อจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสร้างดุลยภาพของ
ข่าวสาร
3.1.2 สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11(พ.ศ.2555-2559)
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปีของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีลาดับความสาคัญสูง ดังนี้
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการ
เสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา
สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้าง
ความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
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๔) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และ
สถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
๓) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืนมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิต
สินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและ
พลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่า
๔) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และ
เป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายหลัก
๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้น
ความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ากว่า ๕.๐ คะแนน
๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรมและสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง
มากขึ้น
๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศให้ความสาคัญกับการเพิ่มผลิตภาพรวม
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ากว่าร้อยละ ๔๐.๐
๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่ม
พื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วคาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้กาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน
เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มี
คุณภาพมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่
การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสาคัญกับ
๑.๑ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
๑.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และสร้างการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
๑.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
๑.๔ การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม และ
เสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
๒.๑ การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม
๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
๒.๓ การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
๒.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒.๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
๓. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสาคัญกับ
๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๓.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
๓.๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
๓.๔ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
๓.๕ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
๓.๖ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร
๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
๔. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
๔.๑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรม
๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ
๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ความสาคัญกับ
๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ
๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค
๕.๓ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๕.๔ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ เป็นทางเลือก
ในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศบนเวทีโลก
๕.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน
และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ
๕.๖ การมีส่วนร่วมอย่างสาคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิตป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและ
อาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย
๕.๗ การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรม
และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากาไร
๕.๘ การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว
๕.๙ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือ
ในการพัฒนาภูมิภาค
๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
๖.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคม
คาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สังคม
มีภูมิคุ้มกัน
๖.๔ การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๖.๕ การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๖.๖ การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ
๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็น
ธรรมอย่างบูรณาการ
3.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1) วิสัยทัศน์
“เมืองท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า สับปะรด มะพร้าวที่หนึ่งของโลก สังคมแห่งมิตรไมตรี”
2) พันธกิจ
1. พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
2. ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิตการแปรรูปสับปะรด มะพร้าว
และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก
3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นสังคมที่มีความมั่นคงและมีคุณภาพตามวิถีและภูมิปัญญาไทย
4. สร้างความสมดุลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. สร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์พร้อมรับประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
3) ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก
3. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย
4. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล
5. เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
นานาชาติ
3.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วิสัยทัศน์
“เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว นาหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
นาไปสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพื่อการบริหารและการบริการประชาชน
3. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
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4. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
จารีตประเพณี
5. พัฒนาโครงสร้างข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะและระบบป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่นทุกขั้นตอน
8. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและเกิด
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และบริการ เพื่ออานวยความสะดวก แก่ผู้มาท่องเที่ยว

พัฒนาด้านการส่งเสริม 2. พัฒนาสนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเทศกาล
การท่องเที่ยว

งานประเพณี รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และสุขภาพ

และเศรษฐกิจ

3. พัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ ระบบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
4. สนับสนุนส่งเสริม และประสานงานร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น และภาคเอกชน
ในการพัฒนาการท่องเที่ยว

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน
6. พัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
ทั้งด้านบุคลากร โครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ
ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
1. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพิ่มขึ้นตามกระบวนการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการส่งเสริมรายได้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาด้านการให้ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแก้ไขปัญหาโรคระบาด ผลผลิต
และการผลิต
ทางการเกษตรและการกสิกรรม
3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสินค้า OTOP ทั้งการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพการจาหน่ายสินค้า
4. ส่งเสริม และสนับสนุน การจัดตั้งตลาดกลาง เพื่อจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและ
กสิกรรม รวมถึงการดูแลราคาผลผลิต
5. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
แบบชีวภาพและการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ
6. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม
7. พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
8. ส่งเสริม สนับสนุนการนาภูมิปญ
ั ญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน
9. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีการกระจายตัวอย่างทั่วถึง ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชนตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3

แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้

พัฒนาสังคมการศึกษา 2. สนับสนุน การจัดตั้งกลุ่มองค์กร รณรงค์การจัดกิจกรรมในชุมชน
และคุณภาพชีวิต

3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. จัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
5. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการพัฒนาชุมชนเมือง
และชนบท
7. พัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ
8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
9. พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
10. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ให้ได้มาตรฐาน
11. พัฒนาระบบป้องกันความปลอดภัย การบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
12. ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ โดยส่งเสริมด้านการให้ความรู้
การอบรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น
13. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุม้ ครองเด็กและเยาวชน และการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
เด็ก และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4

1. พัฒนาอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับ

การบริหารจัดการ

สภาพพื้นที่

ทรัพยากรธรรมชาติ

2. สร้างจิตสานึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน

และสิ่งแวดล้อม

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นทีป่ ่าและป่าต้นน้าลาธารให้เกิดความสมบูรณ์
4. บาบัดฟืน้ ฟูแหล่งน้าและการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์
6. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
7. อนุรักษ์ ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 5

1. พัฒนาการบริหาร แบบบูรณาการระหว่างองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน

พัฒนาระบบ

และภาคประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น

บริหารงานให้มี

2. พัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้ ด้านการเมือง การปกครอง ระบบประชาธิปไตย

ความเป็นเลิศ

แก่บุคลากร และผูน้ าท้องถิ่นทุกรูปแบบ
3. พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
4. พัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร และองค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐาน
5. พัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานให้พอเพียง และมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ครอบคลุม
ทั่วถึงมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนา
8. ยึดหลักการตามแนวทางการบริหารการจัดการที่ดี
9. ปรับปรุงโครงสร้างระบบและกระบวนการทางานให้มีความทันสมัย
10. พัฒนาเสริมสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้รบั บริการ
11. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริการประชาชน
12. พัฒนามาตรฐานการปฏิบตั ิราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 6

1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป-มา อย่างสะดวกรวดเร็ว

พัฒนาเส้นทาง

เชื่อมโยงเส้นทางหลักระหว่างอาเภอ และตาบลและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในแหล่งชุมชน

คมนาคม แหล่งน้า

ให้ได้มาตรฐาน มัน่ คงถาวร และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

และสาธารณูปโภค

2. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตให้บริการ ไฟฟ้า ประปา
3. พัฒนาปรับปรุง แหล่งน้าเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และการอุปโภค บริโภค
ให้สอดคล้องกับแผนป้องกันอุทกภัย
4. การพัฒนาส่งเสริมการจัดทาผังเมืองรวมจังหวัด และนาระบบผังเมืองมา
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.1.4 นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก
1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป็นการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ และการคมนาคมสะดวก เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน แนวทางการดาเนินงานมีดังนี้
1.1 ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคม เช่น ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างและปรับปรุงถนนลูกรัง
ถนนหินคลุก ถนนน้าล้นและท่อเหลี่ยม
1.2 ก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้า
1.3 ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะทุกหมู่บ้าน
1.4 จัดให้มีน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียงและทั่วถึง โดยเป็นการขยายเขตประปาหมู่บ้าน
ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคฯ
1.5 จัดหาปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อการเกษตร เช่น ขุดลอกลาห้วย และสระน้า
1.6 ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้สะอาด โดยหาแนวทางร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการบริหารระบบประปาและ อบต.บ่อนอก เช่น ก่อสร้างระบบกรอง ใส่คลอรีน เป็นต้น
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนในภาพรวมให้มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และเพื่อให้การท่องเที่ยวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอกได้เป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญของ
พื้นที่ โดยมีแนวทางการดาเนินงานดังนี้
2.1 ส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและยกระดับรายได้
2.2 การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน โดยร่วมกับศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบ่อนอก และสานักงานเกษตรอาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
2.3 การปลูกฝังค่านิยมอยู่แบบพอเพียงให้แก่ประชาชน โดยสนับสนุนให้ทุกครัวเรือนดาเนินชีวิตด้วยความ
พอเพียงไม่ฟุ่มเฟือย
2.4 การอบรมให้ความรู้กับอาชีพเสริม และสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยหมักในการปลูกพืช เพื่อลดต้นทุนจาก
การซื้อปุ๋ยเคมีราคาสูง และป้องกันปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ
2.5 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงาม
2.6 จัดให้มีการดาเนินงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งดาเนินนโยบาย
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการท่องเที่ยว
2.7 ปรับปรุงเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้สะดวก
3. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางในการดาเนินงานที่สาคัญคือ
3.1 เน้นการดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ทั้งใน
ระบบโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียน และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการศึกษา และ
สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน
3.2 ปรับปรุงและบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานไปสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่น่าอยู่
3.3 ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม กิจกรรมทางศาสนา สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดงาน
ประเพณี เช่น วันลอยกระทง วันเข้าพรรษา วันสงกรานต์ และรัฐพิธีต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
สาธารณะหมู่บ้าน
3.4 ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาสาหรับเด็กผู้ด้อยโอกาส และเด็กที่ยากจน
3.5 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน
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4. นโยบายด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
และครอบครัวให้อยู่ดีมีสุข แนวทางในการดาเนินงานที่สาคัญคือ
4.1 ดูแลเด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมและจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
4.2 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จะร่วมกับหน่วยงานของทางราชการในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
4.3 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป เพื่อพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง
รวมตลอดถึงสร้างความสามัคคีและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4.4 จัดให้มีศูนย์ อปพร. และสมาชิก อปพร.พร้อมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชน กรณีเกิดอุทกภัยและภัยต่าง ๆ
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข งานสาธารณสุขมูลฐาน การควบคุมป้องกันและระงับโรคติดต่อ
โดยร่วมกับอนามัย อสม.และชุมชนให้ความรู้ด้านสาธารสุขแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง
5. นโยบายด้านการบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล แนวทางในการดาเนินงานที่สาคัญคือ
5.1 ให้ความเป็นธรรมทุกหมู่บ้าน
5.2 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจการพัฒนาตาบล ตลอดจนผลการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลและข่าวสารทั่วไป ทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. ทางหอกระจายข่าว ทางวารสาร อบต.
5.3 ปรับปรุงและอานวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพขึ้น ปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ การบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.4 การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน โดยการสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอกได้เข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อทบทวนบทบาทและอานาจหน้าที่
5.5 การบริหารงานใช้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
5.6 ดูแลเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง เพื่อเป็นขวัญกาลังใจใน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเพียงพอกับการปฏิบัติภารกิจ
5.7 ให้ความรู้ด้านการเมือง การปกครอง การเลือกตั้ง ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน
ผ่าน www.bonok.go.th หรือสายตรงผู้บริหาร หรือโครงการ อบต.บ่อนอกเคลื่อนที่ เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหา
6. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์พื้นที่ป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาแหล่งน้า จึงกาหนดนโยบายดังนี้
6.1 สร้างจิตสานึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความตระหนัก และให้ความสาคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันพัฒนา บาบัด ฟื้นฟู อนุรักษ์แหล่งน้า ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ
6.2 รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ และปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว
6.3 การกาจัดขยะมูลฝอยภายในตาบล โดยจัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยเพิ่ม และพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย
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3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนาของประชาชนในภาพรวม
1. สภาพปัญหาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก
(1) ปัญหาเรื่องสภาพถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก ยังมีถนนลูกรังและหินคลุก ซึ่งถนน
เหล่านี้จะชารุดเสียหายเป็นบ่อง่าย ต้องซ่อมแซมบ่อย
(2) ไฟฟ้าสาธารณะยังมีไม่ทั่วถึง และไฟฟ้าส่องสว่างยังไม่เพียงพอตามถนนตลอดทั้งสาย
(3) ปัญหาขาดแคลนน้าอุปโภค - บริโภค น้าประปายังไม่เข้าถึงทุกหมู่บ้าน ขาดแคลนน้าในการเกษตรส่งผล
ต่อการดารงชีวิตของประชาชน
(4) ปัญหาด้านราคาสินค้าการเกษตรตกต่า เนื่องจากเกษตรกรควบคุมปริมาณการผลิตไม่ได้ ปล่อยให้ผลผลิต
ออกมาคราวละมากๆในเวลาเดียวกัน จึงทาให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
(5) ปัญหาขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทาการเกษตรจึงไม่สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตได้
อีกทั้งผลผลิตที่ได้มีคุณภาพต่า ไม่ตรงตามขนาดและความต้องการของตลาด
(6) เกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ถูกต้อง จึงไม่สามารถเพิ่มผลผลิตได้
แล้วยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย
(7) ปัญหาการเกษตรขาดการบารุงรักษาที่ดิน เนื่องจากเกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ เมื่อใช้ปริมาณมากๆ
และนาน จึงทาให้เกิดดินเปรี้ยว แข็ง และขาดความอุดมสมบูรณ์ได้ผลผลิตที่ต่าลง
(8) ปัญหาเกษตรขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร ในลักษณะสหกรณ์การเกษตรการทางานในลักษณะต่างคนต่าง
ทา จึงทาให้ขาดอานาจในการต่อรองเรื่องราคาผลผลิตทางการเกษตร
(9) การรวมกลุ่มและการรวมตัวกันของเกษตรกรมีน้อย ทาให้เกษตรกรขาดความรู้ ความสามารถในการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น
(10) ปัญหาสินค้ามีราคาแพง
(11) ปัญหาขาดงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนทาให้การจัดการเรียน การสอนไม่ราบรื่น
กิจกรรมดาเนินไปไม่ได้ตลอด ทาให้เด็กขาดทักษะและการเรียนรู้ที่ดี
(12) ปัญหาการบริการทางด้านสาธารณสุขต่อประชาชน ทาได้ไม่เต็มที่และทั่วถึง
(13) ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และขาดการดูแลเอาใจใส่ในสุขภาพ
ของตนเอง
(14) ปัญหาการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ มีความล่าช้า ทาให้เกิดผลเสียต่องานประจาที่ทา
(15) ปัญหาการจัดเก็บรายได้ไม่เต็มที่
(16) ปัญหาการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(17) ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวขาดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และสิ่งอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
2. ความต้องการในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก
(1) ทาการปรับปรุงผิวจราจรใหม่ โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือลาดยาง
(2) ทาการตรวจสอบและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะริมถนนให้มีแสงสว่างทั่วถึงและเพียงพอ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและ
รับผิดชอบตรวจตรา และซ่อมแซมบริการสาธารณะภายในเขต อบต.บ่อนอกอย่างทั่วถึง
(3) ทาการตรวจสอบและขยายเขตประปาให้ และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้าให้เพียงพอในการอุปโภค –บริโภคในด้าน
การเกษตร ปศุสัตว์ และประมง
(4) จัดการประชุม อบรม และสัมมนา ให้ความรู้กับเกษตรกรในการปลูกพืชทางเศรษฐกิจให้มีความหลากหลาย
(5) จัดสรรแหล่งเงินต้นทุนเพื่อให้เกษตรกรกู้ยืม เพื่อนาไปลงทุนประกอบการเกษตร
(6) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรให้เข้ามาช่วยสาธิตเทคโนโลยีที่ใช้การประกอบ
อาชีพเกษตรกรรรมอย่างเหมาะสม
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(7) ให้ความรู้และสาธิตวิธีการจัดทาปุ๋ยหมักให้แก่เกษตรกร เพือ่ นาไปใช้ปรับปรุงดิน
(8) ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนจัดจาหน่ายสินค้าราคาถูกและแทรกแซงราคา
(9) จัดตั้งสหกรณ์สินค้าขึ้นเพื่อผู้บริโภคจะได้บริโภคสินค้าที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาด
(10) ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนจัดหาสื่อการเรียน การสอน ทีด่ ีและมีประสิทธิภาพให้แก่โรงเรียน และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(11) จัดหาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ เพื่อจะได้จัดบริการทางด้านสาธารณสุขให้มีความทั่วถึง
(12) ทาการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ในการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ
(13) ดาเนินการพ่นหมอกควันและแจกทรายอะเบท เพื่อกาจัดยุงลายให้ทั่วทุกครัวเรือนในเขต อบต.บ่อนอก
(14) ทาการปรับปรุงฐานภาษีให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ดาเนินการการจัดเก็บภาษีให้ทั่วถึงครบถ้วนตามจานวนเงิน
ผู้เสียภาษี
(15) ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบ ระยะเวลาที่จะต้องชาระภาษีและเชิญชวนให้เสียภาษี
(16) ให้ความรู้กับประชาชนในการกาจัดขยะมูลฝอยให้ถูกวิธี และรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาด
(17) จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ ถังขยะเพื่อรองรับขยะให้เพียงพอ จัดรถเก็บขยะ และปรับปรุงการท่องเที่ยวให้อยู่ใน
สภาพที่ดีมีสิ่งอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ มีศูนย์ข้อมูลและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญ
3.2.2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น
ปัจจัยและสภาพการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
1. สภาพปัญหาและความต้องการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก
ปัญหา
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 เส้นทางคมนาคมไม่ทวั่ ถึง
1.2 ถนนลูกรังชารุดเป็นหลุม เป็นบ่อ
1.3 ระบบไฟฟ้า ไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน
1.4 ระบบประปายังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน
และยังไม่ได้มาตรฐาน
1.5 ไฟรายทางสาธารณะยังมีไม่ทั่วถึง
1.6 ขาดแคลนน้าอุปโภค บริโภค
1.7 แหล่งน้าตื้นเขิน

ขอบข่ายปัญหา/
พื้นที่
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ปริมาณของ
เป้าหมาย/
ปัญหา
กลุ่มเป้าหมาย
หมู่ที่ 1 - 14
ประชาชน - ปัญหาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานไม่ว่า
ทั่วไป
จะเป็นถนน ไฟฟ้า ประปาจะลดลง
เนื่องจาก อบต. พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐานติดต่อกันมาเป็น
เวลาหลายปีตามระดับความ
ต้องการและความรุนแรงของ
ปัญหาในพืน้ ที่แต่อาจยังไม่ครอบคลุม
ทุกพื้นที่เนื่องจากงบประมาณมีจากัด
- ปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค และการเกษตรจะ
ลดลง เนื่องจาก อบต.พยายามแก้ไข
ปัญหาโดยการขยายเขตประปา
แจกจ่ายน้าให้ประชาชน และทาการ
ขุดลอกแหล่งน้า แต่อาจมีปัจจัยอื่นๆ
ที่เข้ามาเกี่ยวข้องทาให้การแก้ไข
ปัญหาไม่ประสบความสาเร็จเต็มที่
เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาด้าน
งบประมาณ ปัญหาด้านการบริหาร
จัดการ เป็นต้น
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ปัญหา
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.1 การประกอบอาชีพ
- ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
- ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ
2.2 ปัจจัยการผลิต
- ต้นทุนการผลิตสูง
- ราคาผลผลิตตกต่า
2.3 แหล่งท่องเที่ยวไม่ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุง
3. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
3.1 ขาดบุคลากรทางการศึกษา
3.2 ขาดสื่อการเรียนการสอน
3.3 ประเพณี วัฒนธรรมของหมู่บ้านถูก
ละเลย

4. ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข
4.1 การสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ให้
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผูป้ ่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
4.2 การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน

4.3 ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย
4.4 ไม่มีสถานที่ออกกาลังกาย
4.5 ไม่มีเครื่องออกกาลังกาย

ขอบข่ายปัญหา/
พื้นที่
ปริมาณของ
เป้าหมาย/
ปัญหา
กลุ่มเป้าหมาย
หมู่ที่ 1 - 14
กลุ่ม
เกษตรกร
และ
ประชาชน
ทั่วไป

หมู่ที่ 1 - 14
สถานศึกษาใน
ตาบลบ่อนอก

หมู่ที่ 1 – 14
รพ.สต.ทั้ง 4 แห่ง

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
- ปัญหาลดลง เนื่องจาก อบต.
พยายามให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ รวมทั้งร่วมมือกัน
เพื่อแก้ไขปัญหาในการผลิตผลผลิต
ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรอย่าง
ต่อเนื่อง

-ปัญหาด้านการท่องเที่ยวจะลดลง
เพราะจังหวัด และ อบต.มีนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
เด็ก , เยาวชน - ปัญหาด้านการศึกษาจะลดลง
และ
เนื่องจาก อบต.ให้การสนับสนุน
ประชาชน งบประมาณในการจ้างบุคลากร
ทั่วไป
ทางการศึกษา และให้การสนับสนุน
งบประมาณจัดหาสื่อการเรียนการ
สอนเพิ่มมากขึ้น ด้านการศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรมได้รับการสืบ
ทอดเผยแพร่ให้ดารงอยู่สืบไป
เด็ก เยาวชน
และ
ประชาชน
ทั่วไป

- ปัญหาการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุ
ลดลง เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้
สวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุทุกราย
- ปัญหายาเสพติดลดลง เนื่องจาก
รัฐบาลมีนโยบายแก้ปญ
ั หายาเสพ
ติดเป็นวาระแห่งชาติ และ อบต.
มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจปัญหา และตระหนักให้
ความสาคัญในการแก้ปัญหาที่เกิด
จากปัญหายาเสพติด
- ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยลดลง
โดย อบต.ทาการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชนให้ตื่นตัวต่อการ
ป้องกันโรคและในปัจจุบันประชาชนได้
ให้ความสาคัญและสนใจเกี่ยวกับ
สุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น
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ปัญหา
5. ด้านระบบบริหารงานให้มคี วามเป็นเลิศ
1) บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจใน การ
ปฏิบัติงานของตนเอง

ขอบข่ายปัญหา/
พื้นที่
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ปริมาณของ
เป้าหมาย/
ปัญหา
กลุ่มเป้าหมาย
อบต.บ่อนอก

2) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง หมู่ 1-14
เนื่องจากระบบเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าว
ชารุดเสียหายบ่อย

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) การบุกรุกที่สาธารณะ

2) ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ
3) ระบบการกาจัดขยะยังไม่ได้มาตรฐาน

4) ปริมาณสัตว์นาลดลง
้

หมู่ที่ 1 – 14
สถาน
ประกอบการ
โรงแรม

พนักงานส่วน
ตาบล ,
พนักงานจ้าง
และ สมาชิก
สภา อบต.
บ่อนอก
ประชาชน
ทั่วไป

- ปัญหาลดลง เนื่องจาก อบต.มี
การจัดทัศนศึกษาดูงานและส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมส่งผลให้
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

เยาวชน
และ
ประชาชน
ทั่วไป

- ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะจะ
ลดลง เพราะ อบต. จะดาเนินการ
ตรวจสอบและปักเขตแดนที่
สาธารณะให้ชัดเจน
- ปัญหาเรื่องขยะจะเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากมีสถานประกอบการ
โรงแรมและจานวนประชากรเพิ่ม
มากขึ้น และยังคงมีปัญหาเรื่อง
สถานทีท่ ิ้งขยะ
- ปัญหาดังกล่าวจะลดลงเพราะ
อบต.ให้ความสาคัญกับปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นโดยการ
ปลูกป่าชายเลนเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์น้าเพิ่มมากขึ้น แต่อาจยังมี
ปัญหาการใช้เครื่องมือจับสัตว์นา้
ผิดประเภท เนื่องจากประชาชนยัง
ขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

-ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารจะลดลง เนื่องจาก
อบต.ดาเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม
เสียงตามสายให้อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี และติดตั้งระบบเสียงตามสาย/
ขยายเขตหอกระจายข่าวเพิ่มเติมใน
หมู่บ้านที่ยงั ไม่มี
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3.2.3 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก ( SWOT Analysis )
1. วิเคราะห์จุดแข็ง (S)
(1) มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ สับปะรด ว่านหางจระเข้ แตงโม มะพร้าว
และสัตว์น้าทางทะเล
(2) มีสถานที่ที่พร้อมจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและอยู่ไม่ไกลจากเส้นทางคมนาคมหลัก
(ถนนเพชรเกษม) คือ ชายทะเลภายในตาบล ทีม่ ีระยะทางยาวรวม 15 กิโลเมตร
(3) เป็นตาบลที่มีการรวมกลุ่มกันพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็ง
(4) มีที่ดินสาธารณประโยชน์ที่เลี้ยงสัตว์คลองชายธง สามารถที่จะใช้พัฒนาท้องถิ่นโดยสร้างมหาวิทยาลัยและ
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
(5) เป็นตาบลที่มีพื้นที่กว้างขวาง และมีความหลากหลายของทรัพยากรและอาชีพของคนภายในตาบล
2. วิเคราะห์จุดอ่อน (W)
(1) เส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวแคบและชารุด ไม่สะดวกในการเดินทาง ทาให้เป็นอุปสรรคในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว
(2) ขาดระบบการบริหารจัดการน้าที่ดี ทาให้เกิดภาวะน้าท่วมขังในฤดูฝน และขาดแคลนน้าสาหรับอุปโภค
บริโภคในชีวิตประจาวันและด้านการเกษตรในฤดูแล้ง
(3) ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนา และเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
(4) ขาดการวางผังเมืองและการควบคุมอาคารในแหล่งชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว ทาให้บ้านเมืองไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยเท่าที่ควร
(5) ประชาชนให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดูแล
สุขภาพอนามัยและการศึกษาค่อนข้างน้อย
(6) กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ยังรวมตัวกันไม่เป็นรูปธรรม กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง ขาดการวางแผนที่ดีในการผลิต
(7) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ทั่วถึงและเพียงพอ เนื่องจากงบประมาณที่จากัด และขนาดพื้นที่ของตาบล
กว้างใหญ่
3. วิเคราะห์โอกาสในการพัฒนา (O)
(1) รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นกองทุนหมู่บ้าน โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีการแปรรูป
เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
(2) รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างหลักประกันสุขภาพ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ร.บ.ระบบหลักประกันสุขภาพ
อันจะทาให้เกิดความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีกองทุนสวัสดิการสังคม
(3) นโยบายส่งเสริมให้ท่องเที่ยวภายในประเทศ และระยะทางที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครรวมถึงมีชายทะเลที่
สวยงามอยู่ใกล้กับถนนเพชรเกษมสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีได้
4.
(1)
(2)
(3)

วิเคราะห์ข้อจากัด (T)
ประสบปัญหาภัยแล้ง
ปัญหาความไม่แน่นอน / การประกันราคาพืชผลทางการเกษตร
ปัญหาการขาดเสถียรภาพของรัฐบาลอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองเป็นผลให้นโยบายของรัฐบาล
ขาดความแน่นอน
(4) ปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่า การเก็บภาษีเงินได้ลดลง ทาให้ภาษีที่จัดสรรให้ท้องถิ่นลดลง
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บทที่ 4
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนา
วิสัยทัศน์ (Vision) คือ การระบุสภาพของท้องถิ่นในอุดมคติ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีความ
สาคัญต่อการวางแผนยุทธศาสตร์ ด้วยเหตุที่ว่า วิสัยทัศน์ก็คือ กรอบและทิศทางในการวางแผน ยุทธศาสตร์ รวมทั้งเป็น
กรอบและแนวทางในการกาหนดภารกิจและเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจึงเป็นผลลัพธ์
สูงสุดในการพัฒนาองค์กร เพื่อเป็นการกาหนดแนวทางการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะมุ่งไปในทิศทาง
ทีจ่ ะทาให้บรรลุผลลัพธ์อันสูงสุดตามที่ได้กาหนดไว้ เพื่อการพัฒนาที่รุ่งเรืองและยั่งยืนต่อไปในอนาคต องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ่อนอก ได้จัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนาเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการปฏิบัติภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2546) โดยยึดถือประโยชน์ของ ประชาชนเป็นสาคัญ เน้นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยมี ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จังหวัด และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้
กาหนดไว้ในมาตรา 66 มาตรา 67 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ 2546) และมาตรา 16 หมวดที่ 2 แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
4.1 วิสยั ทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก
“ชุมชนเข้มแข็ง เกษตรกรรมก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล การพัฒนาโปร่งใส ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
4.2 พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟ้า ประปา ให้ได้มาตรฐานมี
ประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ของชมชนให้ได้มาตรฐาน
สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการบริการให้กับผู้มาท่องเที่ยว
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ้มครอง เด็กและเยาวชน และให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
พันธกิจที่ 7 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการกีฬา การนันทนาการ ให้
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร การตรวจสอบ และพัฒนาท้องถิ่น
พันธกิจที่ 9 พัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ
การบริหารจัดการที่ดี
พันธกิจที่ 10 การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น
ให้ครอบคลุมทั่วถึงมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
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พันธกิจที่ 11 พัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจที่ 12 ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน ยาเสพติด การดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ โดยส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การฝึกอบรม
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อท้องถิ่น
2. ทุกครัวเรือนมีน้าไหล ไฟสว่าง ถนนหนทางดี
3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
4. ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆ และอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
5. ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1
1.1 การพัฒนาการส่งเสริม การจัดทาผังเมือง และระบบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ผังเมืองมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐาน
1.2 การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า
และท่อระบายน้า
1.3 พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
การขยายเขตให้บริการ ไฟฟ้า ประปา
1.4 พัฒนาปรับปรุง แหล่งน้าเพื่อการเกษตร และอุปโภค
บริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว

2.1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่ม
รายได้แก่ประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากลุ่มอาชีพ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
2.3 พัฒนา และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และบริการ เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ผู้มาท่องเที่ยว
2.4 พัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ ระบบข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3
3.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ
การศึกษา ศาสนา และ 3.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
วัฒนธรรม
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.3 พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา และการนันทนาการ ให้
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
ยุทธศาสตร์ที่ 4
4.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 4.2 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ้มครอง เด็กและเยาวชน และ
คุณภาพชีวิต สังคม และ การให้การสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทาง
สาธารณสุข
สังคม
4.3 ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้
ได้มาตรฐาน
4.4 การป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และโรคระบาด
4.5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข การดูแลรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
และการพัฒนาท้องถิ่น
5.2 พัฒนาความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรให้ประสิทธิภาพ
ยึดหลักบริการธรรมาภิบาล และลดขั้นตอนการทางาน
5.3 พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของ อบต. ให้ครอบคลุม
ทั่วถึงมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
5.4 พัฒนาปรับปรุง สถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหา
เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ
5.5 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริการประชาชน
6.1 พัฒนาอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และการดูแลรักษาที่สาธารณะ
6.2 การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษต่าง ๆ
6.3 สร้างจิตสานึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
และทุกภาคส่วน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
สานักปลัด
กองคลัง
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
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บทที่ 6
การนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ ารปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
6.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2548 ข้ อ 29 ก าหนดให้ ค ณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒ นาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ ผู้บริห ารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒ นาท้ องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น ทราบโดยทั่ ว กั น อย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ปี โดยมี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาองค์การบริห ารส่วนตาบลบ่อนอกเป็นองค์กรติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คือการการประเมินว่ามีการนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร เพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวมรวบข้อมูลเพื่อ ใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฉบับต่อไป
6.2 การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บ่อนอกใช้แบบรายงาน 3 แบบตามรูปแบบที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกาหนดเป็นแนวทางไว้ คือ
1. แบบประเมินผลแผนพัฒนา
- ใช้แบบรายงาน แบบที่ 1 การประเมินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. แบบติดตามแผนพัฒนา
- ใช้แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. แบบประเมินผลแผนพัฒนา
- ใช้แบบรายงาน 3 แบบ คือ
3.1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
3.2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม
3.3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กร อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์
(รายละเอียดแบบประเมินและแบบติดตาม ใน ภาคผนวก)
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6.3 การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
ผู้ประเมิน
อบต.

ระบบติดตาม
รายงาน
1. ใช้แบบรายงานที่ 2
แบบติดตามผลการ
ดาเนินงานของ อบต. ราย
ไตรมาส (3 เดือน)
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการ 1. ตรวจสอบรายงาน
ติดตามฯ
2. วิเคราะห์รายงาน
ตามแบบ
3. รายงานผลให้ผู้บริหาร
ทราบ

ระยะเวลา
ทุกๆ
3 เดือน

15 วัน
นับตั้งแต่
รับรายงาน

ระบบประเมินผล
ผู้ประเมิน
รายงาน
อบต.
1. ใช้แบบรายงานที่ 1
การกากับการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ ของ อบต.
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
1. ใช้แบบรายงานที่ 3/1
แบบประเมินผลการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
2. ใช้แบบรายงานที่ 3/2
แบบประเมินความพอใจต่อผล
การดาเนินงานของ อบต. ใน
ภาพรวม
3. ใช้แบบรายงานที่ 3/3
แบบประเมินความพอใจต่อผล
การดาเนินงานของ อบต. ใน
แต่ละยุทธศาสตร์
4. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
คณะกรรมการ 1. ตรวจสอบรายงาน
ติดตามฯ
2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ
3. เสนอผู้บริหารทราบ
ผู้บริหาร
1. เสนอสภาเพื่อทราบ
2. ประกาศให้ประชาชนทราบ

ระยะเวลา
เมื่อ อบต.
ประกาศ
ใช้แผน

ทุกๆ 1 ปี
(ภายในธันวาคม)

15 วัน
นับตั้งแต่
รับรายงาน
1.ภายในเดือน
ธันวาคม
2.ประกาศ
ไม่น้อยกว่า
30วัน
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ภาคผนวก
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แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทาการประเมินและ
รายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..............องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก...............................................
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ ๓ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุม่ โครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มี
การดาเนินงาน

ไม่มี
การดาเนินงาน

50
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน)
คาชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการ
ดาเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดาเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..........องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก...............................................
2. รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่
(1)  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)
(2)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)
(3)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน)
(4)  ไตรมาสที่4 (กรกฎาคม-กันยายน)
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
ปีที่ 1 พ.ศ.......
จานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ

ยุทธศาสตร์

ปีที่ 2 พ.ศ.......
จานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ

ปีที่ 3 พ.ศ........
จานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ

รวม
จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

1...
2...
ฯลฯ
รวม

4. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ปี .......
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการที่
เสร็จ

จานวนโครงการที่ จานวนโครงการที่
จานวนโครงการที่ จานวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
มีการยกเลิก
มีการเพิ่มเติม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

จานวนโครงการ
ทั้งหมด

จานวน

จานวน

จานวน

ร้อยละ

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

ร้อยละ

1...
2...
ฯลฯ
รวม

5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ...........
ยุทธศาสตร์

งบปกติ
จานวนเงิน

เงินสะสม
ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

งบหน่วยงานอื่น
จานวนเงิน

ร้อยละ

รวม
จานวนเงิน

ร้อยละ

1...
2...
ฯลฯ
รวม

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี ............
ผลการดาเนินงาน
โครงการ
ดาเนินการเสร็จ
อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินการ
รวม
-

งบประมาณ
งบประมาณที่
งบประมาณที่
ได้รับ
เบิกจ่ายไป
-

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..................องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก........................................
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน......................................................................................................................
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี .................
3. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบตั ิ

1...
2...
ฯลฯ
รวม

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ประเด็น
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีความโปร่งในในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจมาก

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของ อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์

พอใจ

พอใจน้อย
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ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ .........………………………………………………………………………………..
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (คิดเป็นร้อยละ)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ประเด็น
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีความโปร่งในในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจมาก

พอใจ

พอใจน้อย

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก

หน่วย

ผลการดาเนินงาน
ก่อน
หลัง
ดาเนินการ ดาเนินการ เพิ่ม/ลด
(จานวน)
(จานวน)

วิธีการติดตามและประเมินผล
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก ประกอบด้วย แบบ
รายงาน ดังนี้
1. แบบกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยจะทาการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตัวอย่างแบบประเมิน
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ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ....................................................................................
ประเด็นการประเมิน

มีการ
ดาเนินงาน

ไม่มีการ
ดาเนินงาน

2.
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
แบ
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
บ
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ติดต
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
าม
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผล
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
การ
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดาเ
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
นินง
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
าน
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
ราย
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
ไตร
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
มาส
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เป็น
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แบบ
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
ติดต
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
าม
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ควา
16. มีการอนุมตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มก้า
17. มีการจัดทาบัญชีกลุม่ โครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
วหน้
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่
าใน
การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลตามแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ (1)
การติดตามผลการดาเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ (2) ผลการ
ดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งแบบติดตามผลการดาเนินงาน
ประกอบด้วยเนื้อหาที่สาคัญ 4 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- ชื่อหน่วยงาน
- ไตรมาสที่รายงาน
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน
- จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
- ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาประจาปี (ปีที่ทาการประเมิน)
- การเบิกจ่ายงบประมาณ
ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ตัวอย่างแบบประเมิน
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....................................................................................
2. รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่
(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
(4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี
1. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
ปีที่ 1 .....
จานวน
งบ
โครงการ ประมาณ

ยุทธศาสตร์

ปีที่ 2 .....
จานวน
งบ
โครงการ ประมาณ

ปีที่ 3 .....
จานวน
งบ
โครงการ ประมาณ

รวม
จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และชุมชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง - การ
บริหาร
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
รวม

2. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี......................
ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ
ที่เสร็จ
จานว ร้อย
น
ละ

จานวนโครงการที่ จานวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
ดาเนินการ
ดาเนินการ
จานว ร้อยละ จานวน ร้อย
น
ละ

จานวนโครงการที่
มีการยกเลิก

จานวนโครงการที่
มีการเพิ่มเติม

จานวน

จานวน

ร้อย
ละ

ร้อย
ละ

จานวนโครงการ
ทั้งหมด
จานวน

ร้อยละ

1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
สังคม และชุมชน
2. . ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
รวม

3. การเบิกจ่ายงบประมาณปี...................... (ปีที่ดาเนินการติดตามและประเมินผล)
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง - การบริหาร
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม

งบปกติ
จานวนเงิน ร้อยละ

เงินสะสม
จานวนเงิน ร้อยละ

รวม
จานวนเงิน ร้อยละ
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ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี................. (ที่ทาการติดตามและประเมินผล)
โครงการ

ดาเนินการเสร็จแล้ว

ผลการดาเนินงาน
อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ

ยังไม่ได้ดาเนินการ

งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป

รวม

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
..........................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
3. แบบประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลตามแผนยุทธศาสตร์ที่
กาหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน 3 ส่วน คือ (1) ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (2) ประเมินความพึงพอใจต่อผลการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในภาพรวม และ (3) ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลใน
แต่ละยุทธศาสตร์
3.1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
ประเมินผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- วัน/เดือน/ปีที่รายงาน
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี.............. (ปีที่ทาการประเมิน)
- ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบตั ิ
ตัวอย่างแบบประเมิน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..................................................................
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน...............................................................................
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ
จานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน
จานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง - การบริหาร
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม

3.2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในภาพรวม เป็นแบบสารวจ
ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในภาพรวม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
-

เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพหลัก
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในภาพรวม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลจะ
กาหนดประเด็นที่จะประเมินเอง

ตัวอย่างแบบประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดามเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก

อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์
…………………………………………..
คาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ มี 2 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ให้ท่านทาเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความเป็นจริงทุกประการ เพื่อองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก จะได้ดาเนินการ แก้ไข
ปรับปรุง และพัฒนาการจัดทาโครงการต่าง ๆ ในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่อย่างแท้จริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 20 ปี
 20 - 30 ปี
 41 - 50 ปี
 51-60 ปี
3. การศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพหลัก
 รับราชการ
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
 รับจ้าง
 นักเรียน/นักศึกษา
 เกษตรกร
 อื่น ๆ (ระบุ).....................................................

 31 - 40 ปี
 มากกว่า 60 ปี
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 อื่น ๆ
 ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
ประเด็น
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจมาก

พอใจ

ไม่พอใจ
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3.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในแต่ละยุทธศาสตร์ เป็นแบบ
ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในแต่ละยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 2
ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพหลัก
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในภาพรวม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลจะ
กาหนดประเด็นที่จะประเมินเอง
ตัวอย่างแบบประเมิน
แบบประเมินพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน.......................................
คาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ มี 2 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก
ให้ท่านทาเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความเป็นจริงทุกประการ เพื่อองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก จะได้ดาเนินการ แก้ไข
ปรับปรุง และพัฒนาการจัดทาโครงการต่าง ๆ ในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่
อย่างแท้จริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพหลัก
 รับจ้าง

 ชาย
 หญิง
 ต่ากว่า 20 ปี
 20 - 30 ปี
 41 - 50 ปี
 51-60 ปี
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
 รับราชการ
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
 นักเรียน/นักศึกษา
 เกษตรกร
 อื่น ๆ (ระบุ).....................................................

 31 - 40 ปี
 มากกว่า 60 ปี
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 อื่น ๆ
 ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก (หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน………………..โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของท่านเท่าใด)
ประเด็น
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
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ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก ได้กาหนดแบบติดตามและประเมินผลรายละเอียดตามข้อ 6.2
นั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความชัดเจนในการปฏิบัติ จึงได้กาหนดห้วง
ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบล
ไว้ดังนี้
1. แบบกำกับกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ จะทาการติดตามและประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง หลังจากที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลได้จัดทาแผนเสร็จและประกาศใช้แผนอย่างเป็นทางการ
2. แบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนรำยไตรมำส จะทาการติดตามผลการดาเนินงาน 3 เดือน/ครั้ง
ประกอบด้วย
ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม
ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – มีนาคม
ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน – มิถุนายน
ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม – กันยายน
3. แบบประเมินผลแผนยุทธศำสตร์ จะทาการประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ และ
รายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลทราบภายในเดือนธันวาคม


