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แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้น
สําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจําทุกปี
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอกจึงได้จัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555- 2557) ขึ้น และ
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ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นเป้าประสงค์หลักของการพัฒนาท้องถิ่น และสามารถ
นําไปสู่การพัฒนาอย่างยืนต่อไป

นายสุเทพ เกตุรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1
บทนํา

1

ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐานทีส่ ําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก
ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ ในปีทผี่ ่านมา
3.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา ( การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
3.2 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา ( 2553)

2-11

12-13
14-18

ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก
19
4.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี
20-21
4.3 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 22-25
4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
25-28
4.5 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก
28
ส่วนที่ 5
บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (พ.ศ.2555 – 2557)
รายละเอียดโครงการพัฒนา (พ.ศ.2555 – 2557)
โครงการที่ดําเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือขอรับการสนับสนุน
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น
ส่วนที่ 6
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล

29-31
32-64
65 -68

69-75

๑

ส่วนที่ 1 บทนํา
--------------------1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเป็นประจําทุกปี
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก มีแนวทางการพัฒนาที่มีทศิ ทางชัดเจน และสามารถนํา
แผนงาน โครงการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้รับ
บริการสาธารณะที่ดีขึ้น
3. เพื่อเป็นการทบทวนปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน
1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอกร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กําหนดประเด็น
หลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยนําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหาความ
ต้องการ และข้อมูลนํามาจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
บ่อนอก
3. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอกพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น
4. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก เพื่อให้ความ
เห็นชอบ
5. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
1.4 ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
1. ทําให้การบริหารแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอกในอนาคตมีความ
สะดวกลวดเร็ว คล่องตัว เรียบร้อยและมีระบบ
2. ทําให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการ
ของพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
3. ทําให้การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก มีโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์
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ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานทีส่ ําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก
--------------------ประวัติความเป็นมา
ตําบลบ่อนอกเดิมชื่อว่า “ตําบลปากคลองเกลียว” มีขุนเกลียวกลมราช เป็นกํานันคนแรกขึ้น
การปกครองกับอําเภอเกาะหลัก หรืออําเภอเมืองในปัจจุบัน ต่อมาเมื่อเดือนตุลาคม 2485 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
ตําบลบ่อนอก คําว่า “บ่อนอก” ในปัจจุบันเป็นชื่อหมู่บ้านบ่อนอก หมู่ที่ 6 เล่ากันว่าในอดีตที่หมู่บ้านนี้ชาวบ้านขุด
บ่อน้ําในหมู่บ้านพบแต่น้ําเค็ม น้ํากร่อย ใช้บริโภคไม่ได้ จึงออกมาขุดบ่อน้ําที่ป่าละเมาะนอกบ้านพบบ่อน้ําจืดใช้
ดื่มได้ ชาวบ้านจึงเรียกว่า “บ่อนอก” ซึ่งหมายถึงบ่อน้ําที่อยู่นอกบ้าน ต่อมาจึงมีชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือนอยู่ใน
บริเวณแหล่งน้ําจืดมากขึ้นจนกลายเป็นหมู่บ้าน เรียกว่าหมู่บ้านบ่อนอก เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อตําบลจากเดิม ซึ่ง
ขณะนั้นกํานันปากคลองเกลียวอยู่ที่บ้านบ่อนอก จึงใช้ชื่อบ้านบ่อนอกเป็นชื่อตําบลบ่อนอก ตั้งแต่นั้นมา
1. สภาพทั่วไป
1.1 สถานทีต่ งั้
ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านคลองชายธง ตําบลบ่อนอก อําเภอเมืองฯ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 24 กิโลเมตร ก่อตั้งบนที่
สาธารณะสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน บนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 3 งาน 26 ตารางว่า ตามหนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวง เลขที่ 19195 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2546 มีอาณาเขตติดต่อกับตําบลและอําเภอใกล้เคียง ดังนี้
- ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตําบลกุยเหนือ , ตําบลกุยบุรี และตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี
- ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตําบลอ่าวน้อย อําเภอเมืองฯ
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ทะเลอ่าวไทย
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
สหภาพเมียนมาร์
1.2 สภาพภูมปิ ระเทศ
ตําบลบ่อนอกมีพื้นที่รวมประมาณ 189 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 118,125 ไร่ สภาพพื้นที่
โดยทั่วไปมีลักษณะลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทะเลอ่าวไทย ทางทิศตะวันออกมีถนนเพชรเกษมตัดผ่านคั่น
ระหว่างพื้นที่ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของตําบลบ่อนอก พื้นที่ทางทิศตะวันตกมีคุณภาพของดินดี เหมาะ
แก่การทําอาชีพการเกษตร โดยพื้นที่ฝั่งตะวันออกมีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพ การประมงชายฝั่ง , การเพาะเลี้ยงลูกกุ้ง , การเลี้ยงกุ้ง , การเกษตร และการปศุสัตว์
1.3 สภาพภูมิอากาศ
มีฤดูกาล 3 ฤดู ดังนี้
- ฤดูหนาว
ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน ธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์
- ฤดูร้อน
ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เดือน พฤษภาคม
- ฤดูฝน
ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง เดือน พฤศจิกายน
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1.4 ลักษณะการปกครอง
แบ่งออกเป็น 14 หมู่บ้าน จํานวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก
มีจํานวน
ประชากรรวมทั้งสิ้น 7,473 คน แยกเป็นชาย จํานวน 3,674 คน หญิง จํานวน 3,799 คน ครัวเรือน
จํานวน 2,478 ครัวเรือน ซึ่งจําแนกประชากรเป็นรายหมู่ ได้ดังนี้

ที่มา

หมูท่ ี่

ชื่อหมูบ่ า้ น

จํานวน
ครัวเรือน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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

111
90
47
81
183
274
316
182
232
425
128
139
138
132
2,478

จํานวนประชากร (คน)
ชาย
หญิง
197
173
147
203
88
85
120
120
242
275
427
421
459
495
266
264
349
302
582
610
213
225
229
221
140
164
213
241
3,674 3,799

รวม
370
352
173
240
517
848
954
530
651
1192
438
450
304
454
7,473

: สํานักทะเบียนอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง)
ณ เดือน กันยายน 2553
- อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอกเต็มทั้ง 14 หมู่บ้าน
- มีหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้าน อพป.11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,

12, 13,14
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่
- การปลูกพืชไร่ เช่น สับปะรด , ว่านหางจระเข้
- การทํานา
- การปลูกพืชสวน เช่น มะพร้าว , มะม่วง , ขนุน เป็นต้น
- การประมง เช่น ประมงชายฝั่ง
- การปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงโคนม , โคเนื้อ , สุกร , ไก่ เป็นต้น

๔
2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก
-

เลี้ยงสัตว์
ขายของชํา
ขายอาหารตามสั่ง
อู่ซ่อมรถ/ซ่อมเครื่องยนต์
ร้านตัดผม/ตัดผ้า/เสริมสวย
ร้านอาหาร
บ้านพักชั่วคราว
บ้านพักรายเดือน
โรงแรม
ร้านค้าสหกรณ์
ร้านขายปุ๋ย
เสารับ-ส่งสัญญาณ
ตู้โทรศัพท์
โรงผลิตน้ําดื่ม
โรงผลิตน้ําว่าน
โรงงานขนาดใหญ่
โรงสีข้าว
ร้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ร้านเช่าแผ่นซีดี
ร้านรับ-แลกเปลี่ยนรถ
จําหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์
จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ปั้มน้ํามันขนาดเล็ก

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

38
58
12
11
5
2
3
1
1
3
2
4
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2

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

3. สภาพสังคม
3.1 การศึกษา
การศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก มีจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีโรงเรียนอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก จํานวน 9 โรงเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา
1. โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1
2. โรงเรียนบ้านท่าฝาง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3
3. โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา)
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6
4. โรงเรียนบ้านคอกช้าง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 (ขยายโอกาส ถึง ม.3)
5. โรงเรียนบ้านคลองชายธง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7
6. โรงเรียนบ้านหนองปุหลก
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9
7. โรงเรียนบ้านยุบพริก
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11
8. โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 13

๕
โรงเรียนมัธยมศึกษา
1. โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเก่า
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
1. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตําบลบ่อนอก
สถาบันและองค์กรการศาสนา
วัด มีจํานวน 6 แห่ง
1. วัดปากคลองเกลียว
2. วัดอู่ตะเภา
3. วัดรอดประดิษฐ์
4. วัดบ่อนอก
5. วัดคลองชายธง
6. วัดสี่แยกบ่อนอก
สํานักสงฆ์ มีจาํ นวน 3 แห่ง
1. สํานักสงฆ์บ้านหนองปุหลก
2 สํานักสงฆ์บ้านยุบพริก
3. สํานักสงฆ์ทุ่งโก

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 14

ตั้งอยู่
ตั้งอยู่
ตั้งอยู่
ตั้งอยู่
ตั้งอยู่
ตั้งอยู่

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

1
3
5
6
7
10

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9
ตั้งอยู่ หมูท่ ี่ 11
ตั้งอยู่ หมูท่ ี่ 13

3.2 การสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก มีจํานวน 4 แห่ง
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตําบลบ่อนอก
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านดอนซอ
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองปุหลก
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านทุ่งโก
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 13
3.3 ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
มีศูนย์บริการประชาชน จํานวน 1 แห่ง

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7

3.4 แหล่งท่องเที่ยว
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก ทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทย มีชายหาดระยะทางยาว
ประมาณ 15 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 ,5,6,13
- ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 ( บ้านบ่อนอก ) มีชายหาดที่สวยงาม ชื่อ หาดหว้าขาว (หาดคลองชายธง)
และมีธรรมชาติที่สวยงาม มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ประมาณช่วงเดือน เมษายน – สิงหาคม จะมีปลาวาฬ
ว่ายน้ําอยู่บริเวณแนวชายหาด ลิงแสมแถวป่าชายเลน เล่นน้ํา ชมนก ตกปลา ฯลฯ
ทีพ่ กั , ร้านอาหาร
- โรงแรมกุยบุรีโฮเต็ล , พิงค์ เพาว์เวอร์ บีชรีสอร์ท , โรงแรมวาติก้า , ร้านอาหารลมหวน ,ครัวชมวาฬ
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4. ด้านการเมือง - การบริหาร
4.1 โครงสร้างและอํานาจหน้าทีใ่ นการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก เป็นเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานโดยคณะผู้บริหาร
มีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นผู้บริหารสูงสุด มีพื้นที่การปกครองครอบคลุมทั้ง 14 หมู่บ้าน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก แบ่งส่วนราชการ ดังนี้
1) สํานักงานปลัด มีหน้าที่ดําเนินการในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผน และนโยบาย ขององค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานกิจการสภา
อบต. งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการ งานการประชุม งานประชาสัมพันธ์ งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานบริหารงานบุคคล งานจัดทําแผนพัฒนาตําบล งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานส่งเสริมการเกษตร งานสวัสดิการและสังคม
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ ประจําปี งานขออนุมัติดําเนินการตามข้อบังคับ
ตลอดจนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ปัจจุบันมีบุคลากรตามกรอบ อัตรากําลัง 16 คน
2) ส่วนการคลัง มีหน้าที่ดําเนินการ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน
การหักภาษีเงินได้ และการนําส่งงานที่เกี่ยวกับการตัดโอนเงิน งานรายงานเงินคงเหลือประจําวัน งานขออนุมัติ
เบิกตัดปี และขอขยายเวลาเบิกจ่าย งานการจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการ
เงินสะสม งานการจัดทําบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่าย งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับ
มอบหมาย ปัจจุบันมีบุคลากรตามกรอบอัตรากําลัง 5 คน
3) ส่วนโยธา มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับงานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบถนน อาคาร สะพาน แหล่ง
น้ํา ฯลฯ รายการประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมงานก่อสร้าง และ ซ่อมบํารุงทาง อาคาร
สะพาน แหล่งน้ํา งานควบคุมการก่อสร้าง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ปัจจุบันมีบุคลากรตามกรอบ
อัตรากําลัง 4 คน
โครงสร้างในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก

สภา อบต.
สมาชิก 28 คน
วาระ 4 ปี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
(นักบริหารงาน อบต.)

สํานักปลัด

ส่วนการคลัง

คณะผู้บริหาร
นายก อบต. 1 คน
รองนายก อบต. 2 คน
เลขานายก อบต. 1 คน

ส่วนโยธา
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4.2 สถานะการคลัง
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง การบริหารงบประมาณใน
ปีงบประมาณที่แล้วมา คือในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และประมาณการรายรับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ดังรายการดังต่อไปนี้
รายรับ ด้าน / แผนงาน
ประมาณการรายรับ

รับจริง

ประมาณการรายรับ

ปี 2553

ปี 2553

ปี 2554

1. หมวดภาษีอากร
(1.1) ภาษีจดั เก็บเอง
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

253,000.00

249,757.00

220,000.00

(2) ภาษีบํารุงท้องที่

272,000.00

216,206.81

220,000.00

(3) ภาษีป้าย

35,000.00

42,060.28

30,000.00

(4) อากรรังนกอีแอ่น

97,000.00

100,000.00

100,000.00

(5) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9

2,530,000

3,142,609.65

2,500,000

(6) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กําหนดแผนฯ

4,000,000

5,717,301.33

4,500,000

(7) ภาษีธุรกิจเฉพาะ

235,000.00

158,143.44

70,000.00

(8) ภาษีสุรา

850,000.00

1,039,821.83

950,000.00

1,640,000.00

2,816,763.64

1,800,000.00

(10) อากรประมง

4,500.00

8,100

4,500.00

(11) ค่าภาคหลวงแร่

10,000.00

56,555.12

20,000.00

(12) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
(13) เงินที่เก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติ

49,000.00
900.00

41,567.27
982.21

65,000.00
1,000.00

5,581,000.00

6,472,765.00

5,586,000.00

1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

27,000.00

30,799.80

30,000.00

1.2 ค่าใบอนุญาตเกีย่ วกับการควบคุมอาคาร

700.00

920.00

1,000.00

1.3 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก

14,000.00

17,200.00

18,600.00

ด้าน / แผนงาน
รายได้ภาษีอากร

(1.2) ภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้

(9) ภาษีสรรพสามิต

(14) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต

๘

ประมาณการรายรับ

รับจริง

ประมาณการรายรับ

ปี 2553

ปี 2553

ปี 2554

10,000

83,522.00

10,000

400

-

400

117,000

90,198.93

120,000

45,000

54,800.00

45,000

-

-

-

122,000

124,306.00

125,000

-

830

-

10,200,000

8,462,343.00

9,900,000

-

2,122,000.00

-

-

171,847.00

-

รวมรายรับตามงบประมาณรายรับ

26,097,200.00

31,221,400.31

26,320,000.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

-

4,953,500.00

-

รวมทั้งสิน้

-

36,174,900.00

-

ด้าน / แผนงาน
1.4 ค่าปรับการผิดสัญญา
1.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ
2.1 ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
3.1 ค่าขายแบบแปลน
3.2 รายได้อนื่ ๆ ที่มิได้ตงั้ รับไว้
3.3 เงินที่มีผอู้ ุทิศให้หรือบริจาค
3.4 ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร
3.5 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
ค. รายได้จากทุน
1. รายได้จากการขายทอดตลาดในทรัพย์สิน
ง. เงินช่วยเหลือ
1. เงินอุดหนุนทั่วไปเพือ่ ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่และภารกิจ
2. เงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการเงินอุดหนุน
สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของ อปท.
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
3. เงินอุดหนุนทั่วไป อื่นๆ

จากตาราง จะเห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก มีรายรับทั้งสิ้น
เป็นจํานวน 36,174,900.00 บาท โดยรายรับจากยอดภาษีอากร เป็นรายรับขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อ
นอกที่มากที่สุด คือจํานวน 20,062,633.58 บาท

๙
การบริหารรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก มีการบริหารรายจ่ายที่ต้องจ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้
หมวด
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย
1. งบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา

ประมาณการรายจ่าย

รายจ่ายจริง

3,204,434.00
4,912,273.00

3,112,424.00
4,720,898.00

3. หมวดค่าตอบแทน

1,103,200.00

848,112.00

4. หมวดค่าใช้สอย

3,554,242.00

2,869,044.14

5. หมวดค่าวัสดุ

2,518,100.00

2,120,300.06

6. ค่าสาธารณูปโภค

196,000.00

127,236.04

7. หมวดเงินอุดหนุน

4,130,151.00

3,231,677.30

8. หมวดค่าครุภัณฑ์

976,400.00

917,230.00

5,344,900.00

5,131,901.00

157,500.00

118,380.00

26,097,200.00

23,197,202.54

รายจ่ายที่จา่ ยจากเงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์

-

2,154,522

รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

-

4,937,000

-

30,288,724.54

9. หมวดค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
10. รายจ่ายอื่น
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

รวมรายจ่ายทัง้ สิ้น

๑๐

ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผา่ นมา
-------------3.1 ผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบนั และโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้วยเทคนิค SWOT Analysis
วิเคราะห์จดุ แข็ง (S)
(1) มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคณ
ุ ค่าทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่ สับปะรด ว่านหางจระเข้ มะพร้าว
และสัตว์น้ําทางทะเล
(2) มีสถานทีท่ ี่พร้อมจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และอยู่ไม่ไกลจากเส้นทาง
คมนาคมหลัก (ถนนเพชรเกษม) คือ ชายทะเลภายในตําบล ทีม่ ีระยะทางยาวรวม 15 กิโลเมตร
(3) เป็นตําบลที่มีการรวมกลุม่ กันพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็ง
(4) มีที่ดินสาธารณประโยชน์ (ที่เลี้ยงสัตว์คลองชายธง) สามารถที่จะใช้พฒ
ั นาท้องถิ่นโดยสร้าง
มหาวิทยาลัยและเป็นแหล่งท่องเที่ยว
(5) เป็นตําบลที่มีพื้นที่กว้างขวาง และมีความหลากหลายของทรัพยากรและอาชีพของคนภายในตําบล
วิเคราะห์จดุ อ่อน (W)
(1) เส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวคับแคบและชํารุด ไม่สะดวกในการเดินทาง ทําให้เป็นอุปสรรค
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
(2) ขาดระบบการบริหารจัดการน้ําที่ดี และระบบจัดการน้ําที่ดี ทําให้เกิดภววะน้ําท่วมขังในฤดูฝน และ
ขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค ในชีวิตประจําวันและด้านการเกษตร ในฤดูแล้ง
(3) ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนา และเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
(4) ขาดการวางผังเมืองและการควบคุมอาคารในแหล่งชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว ทําให้บ้านเมืองไม่
เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าที่ควร
(5) ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดูแลสุขภาพอนามัยและการศึกษาเท่าที่ควร
(6) กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ยังรวมตัวกันไม่เป็นรูปธรรม กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง ขาดการวางแผนที่ดี
ในการผลิต
(7) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ทั่วถึงและเพียงพอ เนื่องจากงบประมาณที่จํากัด และขนาดพื้นที่
ของตําบลที่กว้างใหญ่
วิเคราะห์โอกาสในการพัฒนา (O)
(1) รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นกองทุนหมู่บ้าน โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีการ
แปรรูปเพิม่ มูลค่าผลผลิตการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
(2) รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างหลักประกันสุขภาพ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พรบ.ระบบหลักประกันสุขภาพ
อันจะทําให้เกิดความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน
(3) นโยบายส่งเสริมให้ท่องเที่ยวภายในประเทศ และระยะทางที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร รวมถึงมี
ชายทะเลที่สวยงามอยู่ใกล้กับถนนเพชรเกษม สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีได้

๑๑
วิเคราะห์ข้อจํากัด (T)
(1) ปัญหาน้ําท่วมขัง
(2) ปัญหาความไม่แน่นอน / การประกันราคาพืชผลทางการเกษตร
(3) ปัญหาความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาล อันเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองเป็นผลให้นโยบายของ
รัฐบาลขาดความแน่นอน
(4) ปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา การเก็บภาษีเงินได้ลดลง ทําให้ภาษีที่จัดสรรให้ท้องถิ่นลดลง
(5) ระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารยังไม่พร้อม เช่น เสียงตามสาย หอกระจ่ายข่าว เป็นต้น
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ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา (2553)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑
๒
๓
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
-

แผนงาน / โครงการ
โครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน (ผิวจราจร ค.ส.ล.) สายเลียบชายทะเล หมู่ ๑
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายลงทะเลตรงข้ามบ้านนางอนงค์ หมู่ ๑
โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตสายหลัก (ม.๒-ม.๔) หมู่ ๒
ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตสายหลัก (ม.๒-ม.๔) ตอน ๑ (จ่ายขาดเงินสะสม)
ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตสายหลัก (ม.๒-ม.๔) ตอน ๒
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทางเข้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ ๓ (ต่อ)
โครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน (ผิวจราจร ค.ส.ล.)สายละลอง - คันคลอง ๕๔ หมู่ ๔
(จ่ายขาดเงินสะสม)
โครงการถนนผิวจราจร ค.ส.ล. สายทุ่งโก ซอย ๒ หมู่ ๘ (จ่ายขาดเงินสะสม)
โครงการวางท่อระบายน้ํา พร้อมงานดาดคอนกรีตบริเวณลําห้วยเข็ดกา หมู่ ๙
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองแก (ซอยประปาหมู่บ้าน) หมู่ ๑๐
โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังสาย รพช.สายทางหลวงชนบททุ่งโก- ยุบพริก หมู่ ๑๑
(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)
โครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน (ผิวจราจร ค.ส.ล.)สายแยกทางหลวงชนบท ทุ่งบัวทอง หมู่ ๑๑
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหุบทางกลาง หมู่ ๑๒
โครงการก่อสร้างถนนในถนนหมู่บ้าน (ผิวจราจร ค.ส.ล.) สายเชื่อมซอย ๑ - ซอย ๒
หมู่ ๑๓ (ต่อ)
โครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน (ผิวจราจร ค.ส.ล.) สายห้วยเจริญ หมู่ ๑๔
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ํา
ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกสายเก้าไร่ ม.๑ (จ่ายขาดเงินสะสม)
โครงการขยายไหล่ลูกรัง คสล.สายเก้าไร่ หมู่ ๑
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายสนามกีฬาหมู่บ้าน ม.๒-๔ (ทุ่งเศรษฐี) ม.๒
(จ่ายขาดเงินสะสม)
ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกสายซอยผู้ช่วยพินิจ จั่นเจือ ม.๓
(จ่ายขาดเงินสะสม)
ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกสายต้นโพธิ์ ม.๓ (จ่ายขาดเงินสะสม)
ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกสายบ้านนายประดิษฐ์ ขวัญเมือง ม.๓
(จ่ายขาดเงินสะสม)
ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกสายหลังโรงเรียนบ้านท่าฝาง-ทางรถไฟ ม.๓
(จ่ายขาดเงินสะสม)
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายนาป้าช่วย-หนองจิก หมู่ ๔ (จ่ายขาดเงินสะสม)
ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกสายคันคลอง ๕๒ ม.๔ (จ่ายขาดเงินสะสม)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยทองสุข - ซอยตาหยุน หมู่ ๕
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกและถนนลูกรังสายบ้านนางสอน จงรักษ์ ม.๕
(จ่ายขาดเงินสะสม)
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยคงมั่น หมู่ ๖ (จ่ายขาดเงินสะสม)

งบประมาณ
๒๗๘,๐๐๐.๐๐
๑๐๖,๔๐๐.๐๐
๑๑๘,๕๐๐.๐๐
๒๙๖,๐๐๐.๐๐
๔๐๑,๐๐๐.๐๐
๔๑๕,๔๐๐.๐๐
๔๑๘,๐๐๐.๐๐
๓๗๘,๕๐๐.๐๐
๓๘๕,๐๐๐.๐๐
๒,๑๒๒,๙๐๐.๐๐
๓๙๓,๐๐๐.๐๐
๔๐๗,๕๐๐.๐๐
๔๐๗,๕๐๐.๐๐
๔๑๑,๒๐๐.๐๐
๓๓,๖๐๐.๐๐
๖๐,๐๐๐.๐๐
๙๙,๗๐๐.๐๐
๒๕,๐๐๐.๐๐
๒๙,๖๐๐.๐๐
๕๗,๐๐๐.๐๐
๙๔,๔๐๐.๐๐
๙๖,๗๐๐.๐๐
๙๑,๑๐๐.๐๐
๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐
๖๙,๔๐๐.๐๐
๖๘,๐๐๐.๐๐
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๑๖
-

แผนงาน / โครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลุกรังสายท่าเทียบเรือ หมู่ ๖
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองคาง- เพชรเกษม(สายบ้านยายเตี้ย)ม.๗
ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.บริเวณถนนลูกรังสายข้างบ้านนาง
ละเมียดถึงคลองคอกช้าง (สะพานเลือก) ม.๗
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายข้าง อบต.-เพชรเกษม ม.๗ (จ่ายขาดเงินสะสม)
โครงการเรียงหินยาแนวบริเวณทางข้ามลําห้วยหลังบ้านป้าแก่น ม.๗(จ่ายขาดเงินสะสม)
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายทุ่งโก ซอย 2 - หนองตาเฒ่า - ทุ่งข้าวต้ม ม.๘
(จ่ายขาดเงินสะสม)
ซ่อมถนนลูกรังสายแยกทุ่งข้าวต้ม - หนองขาม หมู่ ๘ (จ่ายขาดเงินสะสม)
โครงการวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.บริเวณร่องระบายน้ําสายปลายคลองส่งน้ําใหญ่
(ปราณบุรี) - ไร่นางสุรัตน์ ภมร หมู่ ๘ (จ่ายขาดเงินสะสม)
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยก รพช.ทุ่งโก-ยุบพริก ช่วง กม.ที่ ๒+๓๐๐-เขาเหียง หมู่ ๘
(จ่ายขาดเงินสะสม)
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายหลังโรงเรียนบ้านหนองปุหลก ม.๙
(จ่ายขาดเงินสะสม)
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายแป๊ะเตี่ยว หมู่ ๙ (จ่ายขาดเงินสะสม)
วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.บริเวณไร่นายสง่า พรมสะอาด หมู่ ๙ (จ่ายขาดเงินสะสม)
ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเชื่อมถนน รพช.บ่อนอก- หนองยายเอม
เข้าหมู่บ้านเข็ดกา หมู่ ๙ (จ่ายขาดเงินสะสม)
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านยายส่อน ม.๑๐
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายซอยป้าเผือก หมู่ ๑๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)
ซ่อมถนนลูกรังสายไร่ลุงสุก หมู่ ๑๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายเพชรเกษม-เนินกรวด ม.๑๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายซอยแม่แพร ม.๑๑ (จ่ายขาดเงินสะสม)
ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกสายแยก รพช. - ยุบพริกผ่านหนองใหญ่คลองชลประทาน ม.๑๑ (จ่ายขาดเงินสะสม)
ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกจํานวน ๔ สาย ม.๗,๙,๑๒
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายข้างบ้านนายมานพ หินแก้ว-หุบจัน- หนองไข่เน่า ม.๑๒
(จ่ายขาดเงินสะสม)
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายแยก รพช.-หุบจัน หมู่ ๑๒ (จ่ายขาดเงินสะสม)
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกทางเข้าบ้านผู้ใหญ่ - ทางรถไฟ หมู่ ๑๓
(จ่ายขาดเงินสะสม)
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยตาบัว หมู่ ๑๔ (จ่ายขาดเงินสะสม)
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายซอยทุ่งบัวทอง ม.๑๔ (จ่ายขาดเงินสะสม)
ก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยอนงค์ หมู่ ๑๔ (จ่ายขาดเงินสะสม)
ก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยแสนสุข หมู่ ๑๔ (จ่ายขาดเงินสะสม)
ขยายเขตไฟฟ้า ๕ ซอย หมู่ ๕
อุดหนุนเงินให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสายซอย
นายทองสุข เครือแตง หมู่ ๕ (ไฟฟ้าดําเนินการเอง)

งบประมาณ
๗๗,๙๐๐.๐๐
๔๑๔,๘๐๐.๐๐
๒,๙๑๘.๐๐
๖๖,๙๐๐.๐๐
๒๓,๒๐๐.๐๐
๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๖๓,๕๐๐.๐๐
๓๔๘,๐๐๐.๐๐
๙๑,๕๐๐.๐๐
๙๙,๗๐๐.๐๐
๖๕,๐๐๐.๐๐
๔,๐๐๐.๐๐
๙๘,๖๐๐.๐๐
๘๐,๖๐๐.๐๐
๗๐,๐๐๐.๐๐
๘๘,๕๐๐.๐๐
๙๙,๐๐๐.๐๐
๑๗๒,๕๐๐.๐๐
๙๒,๘๐๐.๐๐
๘๐,๒๐๐.๐๐
๒๖๗,๕๐๐.๐๐
๙๔,๐๐๐.๐๐
๙๘,๐๐๐.๐๐
๘๔,๕๐๐.๐๐
๙๒,๖๐๐.๐๐
๘๓,๐๐๐.๐๐
๕๕,๕๐๐.๐๐
-
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แผนงาน / โครงการ
๑๗ ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๖
- อุดหนุนเงินให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําและพาดสายไฟฟ้า
สาธารณะสายท่าเทียบเรือ หมู่ ๖
๑๙ ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
- โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ หมู่ ๑-๑๔
- ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอย ๕ หมู่ ๘ (จ่ายขาดเงินสะสม)
๒๐ ปรับปรุง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
- ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟโฟโต้เซลล์พร้อมอุปกรณ์ ม.๕
- ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ ม.๑-๑๔ จํานวน ๒๓๑ จุด
๒๑ ขยายเขตประปา
- โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านปากตะโล้ จํานวน ๓ ซอย หมู่ ๒
(จ่ายขาดเงินสะสม)
- ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านละลอง(บริเวณบ้านางเล็ก ศรเฉลิม ม.๔ ถึง
บ้านนายสมนึก จันทร์น้อย ม.๕) ม.๔,๕ (จ่ายขาดเงินสะสม)
- ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปุหลก (บริเวณบ้านนายวันชัย พัฒนวงศ์
ถึงบ้านนายศรศักดิ์ สมบูรณ์) หมู่ ๙ (จ่ายขาดเงินสะสม)
- ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปุหลก (บริเวณซอยหนองสมเสร็จ) ม.๙
(จ่ายขาดเงินสะสม)
- ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านยุบพริก (บริเวณหน้าอาคารเอนกประสงค์ บ้านนางสาวกัลยารัตน์ ส้มปุ่ย) หมู่ ๑1 (จ่ายขาดเงินสะสม)
- ขยายเขตประปาหมู่บ้านบ้านยุบพริก หมู่ 11
- ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งบัวทอง (บริเวณเลียบคลองชลประทาน
สายซอย ๖๔ ซ้าย) หมู่ ๑๔ (จ่ายขาดเงินสะสม)
- ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งบัวทอง (บริเวณเลียบถนนเพชรเกษม ยูเทิร์นคลองชายธง) หมู่ ๑๔ (จ่ายขาดเงินสะสม)
๒๒ พัฒนาปรับปรุงระบบประปาชนบท/หมู่บ้าน
- โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ําประปาหมู่บ้าน บ้านปากตะโล้ หมู่ ๒ (จ่ายขาดเงินสะสม)
๒๓ โครงการจัดทําป้ายจราจร
๒๔ พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร และ/หรือแก้ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย
ภายในเขต อบต.บ่อนอก
- ขุดลอกเหมืองส่งน้ําสายแยกคลองกุยบุรี (หลังบ้านผู้ช่วยอุดม) ถึงหมู่ ๒ หมู่ ๓
(จ่ายขาดเงินสะสม)
- ขุดลอกเหมืองส่งน้ําสายบ้านปากตะโล้ - บ้านละลอง (สายในทุ่ง) ม.๒,๔ หมู่ ๔
(จ่ายขาดเงินสะสม)
- โครงการขุดลอกร่องระบายน้ํา(สายหลังบ้านผู้ใหญ่บุญชวน ทองนาค) หมู่ที่ ๔,๕,๖
หมู่ ๔ (จ่ายขาดเงินสะสม)
- โครงการซ่อมแซมฝายน้ําล้น (ฝายคอนกรีต) ม.๗
- โครงการขุดลอกคูส่งน้ําสายแยกคลองซอยที่ ๖๐ ซ้ายแยก กม.ที่ ๕+๗๘๐ ม.๗
(จ่ายขาดเงินสะสม)
- ขุดบ่อน้ําตื้นบริเวณลําห้วยเข็ดกา หมู่ ๑๒ (จ่ายขาดเงินสะสม)
- โครงการคลองสวยน้ําใส

งบประมาณ
๓๙๑,๖๒๗.๓๐

๒๓๒,๐๐๐.๐๐
๑๒,๔๐๐.๐๐
๑,๒๐๐.๐๐
๔๑,๕๘๐.๐๐
๗๕,๘๐๐.๐๐
๑๘,๘๐๐.๐๐
๙,๓๐๐.๐๐
๑๓,๐๐๐.๐๐
๑๒,๔๐๐.๐๐
๙๙,๖๐๐.๐๐
๒๑,๐๐๐.๐๐
๒๗,๘๐๐.๐๐

๙๙,๓๐๐.๐๐
๑๒,๐๐๐.๐๐

๗๕,๖๐๐.๐๐
๘๗,๘๐๐.๐๐
๙๗,๕๐๐.๐๐
๙๘,๘๐๐.๐๐
๕๕,๐๐๐.๐๐
๙๙,๔๐๐.๐๐
๓,๙๓๘.๐๐

รวม

13,838,063.30
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๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว

๑
๒
-

๓
๔
-

แผนงาน / โครงการ
สนับสนุนการสํารวจ และบันทึกข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
เสริมศักยภาพการพัฒนากลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตําบลบ่อนอก ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน หมู่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม)
โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ประจําปี ๒๕๕๓ งบประมาณ ๔๕,๖๗๕ บาท
(ได้รับงบประมาณจากสํานักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณชายหาด คลองชายธง
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดสวนสาธารณะ ม.๖,๗
พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน"ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์
มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจําปี ๒๕๕๓"
รวม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๑
๒
๓
๔
๕
๖
-

แผนงาน / โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน
ในพื้นที่ อบต.บ่อนอก
โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ จํานวน ๓ ชุด (ร.ร.หว้ากอวิทยาลัย)
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ร.ร.ยุวสมาคมฯ)
โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย
(ร.ร.บ้านหนองปุหลก)
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน (ร.ร.บ้านคอกช้าง)
โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย
ร.ร.วัดบ่อนอก (ทองวิทยา)
โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน (ร.ร.บ้านท่าฝาง)
โครงการจัดหาครูสอนนักเรียนระดับปฐมวัย (ร.ร.วัดปากคลองเกลียว)
โครงการจัดหาครูสอนนักเรียนระดับปฐมวัย (ร.ร.บ้านคลองชายธง)
โครงการจ้างครูพี่เลี้ยงสอนชั้นอนุบาล (ร.ร.บ้านยุบพริก)
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนใน เขต อบต.บ่อนอก
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร
ส่งเสริมอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ อบต.บ่อนอก
เงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวัน
ส่งเสริมอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ อบต.บ่อนอก
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
โครงการค่ายคณิตศาสตร์
โครงการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษา
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับประถมศึกษา

งบประมาณ
๒๓,๙๒๕.๐๐
๑๑๐,๒๔๑.๕๐
๕๘,๖๐๐.๐๐
-

๕๘,๕๖๐.๐๐
๒,๔๖๑.๐๐

๒๕๓,๗๘๗.๕๐

งบประมาณ

๖๐,๐๐๐.๐๐
๖๐,๐๐๐.๐๐
๔๖,๔๐๐.๐๐
๖๐,๐๐๐.๐๐
๔๖,๔๐๐.๐๐
๖๐,๐๐๐.๐๐
๖๐,๐๐๐.๐๐
๖๐,๐๐๐.๐๐
๖๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๗๐,๐๐๐.๐๐
๑,๘๐๗,๐๐๐.๐๐
๑,๑๔๑,๑๒๐.๕๐
๗๕,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
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๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต
สังคม และสาธารณสุข

๑
๒
๓
-

แผนงาน / โครงการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเก่า
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเก่า
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเก่า
ค่าจัดซื้อพัดลมพร้อมติดตั้งสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเก่า ม.๕
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ส่งเสริมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา งานรัฐพิธี และวันสําคัญอื่นๆ
ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้สด (พวงมาลา) เนื่องในวันปิยมหาราช ปี ๒๕๕๒
ค่าจ้างเหมาทําอาหารสําหรับผู้เข้าร่วมงานฉลองพระชนมายุ ๘๔ พรรษา
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
ค่าจัดซื้อบัตรอวยพรตราสัญลักษณ์ประจําชาติไทย จํานวน ๑๕ โหล
ค่าพานพุ่ม
เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ พระลานพระราชวังดุสิต
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ประเพณีของหมู่บ้านในเขต อบต.บ่อนอก
โครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย (วันสงกรานต์) หมู่ ๔
โครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย (วันสงกรานต์) หมู่ ๕
โครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย (วันสงกรานต์) หมู่ ๑๐
โครงการจัดงานประเพณีฉลองอ่าวตําบลบ่อนอก หมู่ ๖
โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา หมู่ 1
จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีประจําตําบล
โครงการกีฬาตําบล อบต.บ่อนอกเกมส์
ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการของหมู่บ้านภายในเขต อบต.บ่อนอก
โครงการกีฬาภายใน สานสัมพันธ์
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
จัดส่งนักกีฬาของตําบลเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น
โครงการจัดงานแข่งขันเรือประมงพื้นบ้าน(เรือหางยาว)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน
(การแข่งขันกีฬาระดับอําเภอ"สามอ่าวเกมส์" ครั้งที่ ๖ ประจําปี ๒๕๕๓)
รวม

แผนงาน / โครงการ
โครงการพัฒนาครอบครัวเข้มแข็งป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)
(ได้รับงบประมาณจากสํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์)
ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

งบประมาณ
๙๔,๓๘๐.๐๐
๔๘,๓๒๑.๖๐
๖,๔๐๐.๐๐
๒๐๓,๑๔๘.๒๕
๒๓,๕๘๐.๐๐
๙๔,๒๕๘.๐๐
๕๐๐.๐๐
๖,๐๐๐.๐๐
๑,๘๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐
21,480.00
69,000.00
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐
๒๙๘,๖๐๓.๕๐
๑๐,๘๑๐.๐๐
๙๙,๔๐๐.๐๐
๙,๙๘๔.๐๐
๗๙,๐๖๐.๐๐
๔,๘๗๓,๑๔๕.๘๕

งบประมาณ
5,235.00
๓๐,๐๐๐.๐๐
๒๓๕,๕๘๓.๐๐
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๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

แผนงาน / โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2,811,500 บาท)
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 130,500 บาท)
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส
สนับสนุนเหล่ากาชาด อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อุดหนุนโครงการบ้านกาชาดช่วยผู้ยากไร้ถวายในหลวง ปี ๒๕๕๓
โครงการหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อนอก
โครงการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
เงินอุดหนุนโครงการสร้างสุขภาพกายเสริมสุขภาพจิตพัฒนาชีวิต ผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๓
ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
จ้างเหมาพ่นหมอกควัน
ควบคุมและป้องกันไข้มาลาเรีย
ป้องกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการฉีดวัคซีนควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ช่วยเหลือบ้านไฟไหม้ นางนภาพร จอกลอย หมู่ ๙
โครงการก่อสร้างป้อมยามประจําหมู่บ้าน ม.๑ (จ่ายขาดเงินสะสม)
ป้องกันและลดอุบัติภัยทางท้องถนน
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในเขต อบต.บ่อนอก
รวม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบบริหารงานให้
มีความเป็นเลิศ

๑
๒
๓
4
-

แผนงาน / โครงการ
โครงการ อบต.บ่อนอก เคลื่อนที่ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓
ส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยทุกประเภท
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
เงินคืนค่าปรับช่วยเหลือผู้ประกอบการ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)
โครงการสํารวจความพึงพอใจ ประจําปี 2553
สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่รัฐบาล กระทรวง และจังหวัดกําหนดหรือมีแนวทาง
ให้ อบต.จัดขึ้น
โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ฯและโครงการ "หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน"
จัดซื้อหอมแดงช่วยเหลือเกษตรกร
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) ตําบลบ่อนอก อําเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ รุ่นที่ ๑ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจําปี ๒๕๕๓ (จ่ายขาดเงินสะสม)

งบประมาณ
๔,๖๙๓,๐๐๐.๐๐
๔๙๙,๕๐๐.๐๐
๕๔,๐๐๐.๐๐
๒๓๕,๕๘๓.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๘๘,๖๖๘.๐๐
๑๓,๒๕๐.๐๐
๔๘,๗๒๘.๐๐
๔,๐๔๘.๐๐
๑๒๑,๑๕๐.๐๐
๓๕,๐๐๐.๐๐
๑๑,๒๖๙.๐๐
๓๓,๘๐๐.๐๐
๑๓,๙๐๐.๐๐
๑๔๐,๐๐๐.๐๐
๖,๒๗๒,๗๓๑.๐๐

งบประมาณ
๓๔๐,๒๘๖.๗๑
๑๘๒,๔๓๖.๗๕

๙๔,๔๕๐.๐๐
๒๗,๒๘๗.๐๐
๑๗,๐๐๐.๐๐

๔๗,๖๑๐.๐๐
๖,๐๐๐.๐๐
๑๐๖,๖๒๑.๐๐
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๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
-

แผนงาน / โครงการ
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ สําหรับประชาชนไว้อ่านประจําตําบล
โครงการพัฒนาศักยภาพและความรู้ของเจ้าหน้าที่ อบต. ในการปฏิบัติงาน
จัดอบรมศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง
ผู้นําชุมชนในหมู่บ้าน อสม. ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี คณะครูอาจารย์ ฯลฯ
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้าง
ผู้นําชุมชนในหมู่บ้าน อสม. ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี ณ จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
พัฒนาศักยภาพหน่วยสนับสนุนภารกิจของ อปท.ในเขตจังหวัดประจวบฯ
เงินอุดหนุนสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการสนับสนุนและพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๓
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สํานักงาน
ปรับปรุงบริเวณที่ทําการ อบต.
โครงการปูพื้นหินแกรนิตบริเวณศาลพระภูมิ หมู่ ๗ (จ่ายขาดเงินสะสม)
โครงการติดตั้งรั้วแสตนเลสพร้อมบริเวณฐานศาลพระภูมิ หมู่ ๗ (จ่ายขาดเงินสะสม)
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลพระภูมิ
ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางระบบอินเตอร์เนต / พัฒนาระบบโปรแกรม
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
พัฒนาศักยภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต. ระดับอําเภอ
เงินอุดหนุน อบต.เกาะหลักโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.
รวม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

แผนงาน / โครงการ
๑ ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนภายในตําบล
- โครงการปลูกป่าชายเลน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 253
๒ พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ที่สาธารณะ
- สอบเขตรังวัดที่ ทางสาธารณะ
รวม

งบประมาณ
๗,๓๐๐.๐๐
๑๓๙,๑๔๒.๐๐

๓๖๓,๕๕๔.๐๐

๙,๐๐๐.๐๐
๑,๖๙๘,๒๓๖.๖๑
๙๗,๙๐๐.๐๐
๙๕,๐๐๐.๐๐
๕๘,๐๐๐.๐๐
๓,๖๐๕.๐๐
๑๘,๐๐๐.๐๐

๓,๓๑๑,๔๔๗.๐๗
งบประมาณ
๙,๑๓๒.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐
๑๑,๑๓๒.๐๐

๑๙

ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
---------------4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก
“ชุมชนเข้มแข็ง เกษตรกรรมก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
การพัฒนาโปร่งใส ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
พันธกิจการพัฒนาท้องถิน่
พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟ้า ประปา ให้ได้
มาตรฐานมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ของชมชน ให้ได้
มาตรฐาน สามารถพึงตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการบริการให้กบั ผู้มาท่องเที่ยว
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพา
ตนเองได้
พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุม้ ครอง เด็กและเยาวชน และให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผูด้ ้อยโอกาสทางสังคม
พันธกิจที่ 7 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการกีฬา การนันทนาการ
ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร การตรวจสอบ และพัฒนา
ท้องถิ่น
พันธกิจที่ 9 พัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร โดยยึดหลักบริการธรรมาภิบาล และ
การบริหารจัดการที่ดี
พันธกิจที่ 10 การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของ
ท้องถิ่น ให้ครอบคลุมทั่วถึงมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
พันธกิจที่ 11 พัฒนาอนุรกั ษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจที่ 12 ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน ยาเสพติด การดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ โดยส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การฝึกอบรม

๒๐
4.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอกในช่วง 3 ปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1.1 การพัฒนาการส่งเสริม การจัดทําผังเมือง และระบบผังเมืองมาใช้อย่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน มีประสิทธิภาพ
1.2 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อ
ระบายน้ํา
1.3 พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขต
ให้บริการ ไฟฟ้า ประปา
1.4 พัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และ
การท่องเทีย่ ว

2.1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้แก่
ประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากลุ่มอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน
2.3 พัฒนา และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และบริการ เพื่ออํานวยความ
สะดวกแก่ผู้มาท่องเที่ยว
2.4 พัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ ระบบข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

3.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ
3.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
3.3 พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา และการนันทนาการ ให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ
สังคม และสาธารณสุข

4.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4.2 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ้มครอง เด็กและเยาวชน และการให้การ
สงเคราะห์ เด็ก สตรี ผูส้ ูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
4.3 ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาระบบบริการสาธารณาสุขให้ได้มาตรฐาน
4.4 การป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และโรคระบาด
4.5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแก้ไข การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนาระบบ
บริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร และ
การพัฒนาท้องถิ่น
5.2 พัฒนาความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรให้ประสิทธิภาพ ยึด
หลักบริหารธรรมาภิบาล และลดขั้นตอนการทํางาน
5.3 พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของ อบต. ให้ครอบคลุมทั่วถึงมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม
5.4 พัฒนาปรับปรุง สถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
5.5 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริการประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การ
6.1 พัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการ
การดูแลรักษาที่สาธารณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม 6.2 การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษต่าง ๆ
6.3 สร้างจิตสํานึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุก
ภาคส่วน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๒
4.3 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และบริการ เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ผู้มาท่องเทีย่ ว
2. พัฒนาสนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวตาม
เทศกาลงานประเพณี รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และสุขภาพ
3. สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยบูรณาการร่วมกับจังหวัด
และหน่วยงานอื่น ๆ
4. พัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ ระบบข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว
5. สนับสนุนส่งเสริม และประสานงาน ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น และ
ภาคเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว การรักษาความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สิน
การโภชนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมรายได้และ
การผลิต

1. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ตามกระบวนการเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาด้านการให้ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแก้ไขปัญหาโรคระบาด
ผลผลิตทางการเกษตรและการกสิกรรม
3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสินค้า OTOP ทั้งการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
คุณภาพการจําหน่ายสินค้า
4. ส่งเสริม และสนับสนุน การจัดตั้งตลาดกลาง เพื่อจําหน่ายผลผลิตทาง
การเกษตรและกสิกรรม รวมถึงการดูแลราคาผลผลิต
5. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
แบบชีวภาพและการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ
6. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม

๒๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. การพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถ
สังคมการศึกษา และคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้
ชีวิตอย่างพอเพียง
2. สนับสนุน การจัดตั้งกลุ่มองค์กร รณรงค์การจัดกิจกรรมในชุมชน
3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. จัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
5. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ให้มีการกระจายตัวอย่างทั่วถึง ส่งเสริมอาชีพ
และเพิ่มรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมแนวทางตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง
7. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในการ
พัฒนาชุมชนเมืองและชนบท
8. พัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษา
ของชาติส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
9. อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
10. พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา และการนันทนาการ ให้ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง
11. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ให้ได้มาตรฐาน
12. พัฒนาระบบป้องกันความปลอดภัย การบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
13. ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูแล
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ
โดยส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรม และประชาชนในท้องถิ่น
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น
14. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ้มครอง เด็กและเยาวชน และการให้การ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุเด็กและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

๒๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
4. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์
ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2. สร้างจิตสํานึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3. จัดระบบการจัดการน้ําเสีย และการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มคี วาม
เป็นเลิศ

1. พัฒนาการบริหาร แบบบูรณาการระหว่างองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้น
2. พัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้ ด้านการเมือง การปกครอง ระบบประชาธิปไตย
แก่บุคลากร และผู้นําท้องถิ่นทุกรูปแบบ
3. พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
4. พัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร และองค์กรให้อยู่
ในระดับมาตรฐานที่สามารถยอมรับได้
5. พัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานให้พอเพียง และมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ครอบคลุม
ทั่วถึงมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนา
8. ยึดหลักการตามแนวทางการบริหารการจัดการที่ดี
9. ปรับปรุงโครงสร้างระบบและกระบวนการทํางานให้ความทันสมัย
10. พัฒนาเสริมสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ
11. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริการประชาชน
12. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีความเป็นเลิศ

๒๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม แหล่งน้าํ
และสาธารณูปโภค

แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป-มา อย่าง
สะดวก รวดเร็วเชื่อมโยงเส้นทางหลัก ระหว่าง อําเภอ และตําบลและปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมในแหล่งชุมชน ให้ได้มาตรฐาน มั่นคงถาวร และ
เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
2. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตให้บริการ
ไฟฟ้าประปา
3. พัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรม และการอุปโภค บริโภค
ให้สอดคล้องกับแผนป้องกันอุทกภัย
4. การพัฒนาส่งเสริมการจัดทําผังเมือง รวมจังหวัด และนําระบบผังเมืองมา
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.4 แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) ของจังหวัดประจวบคีรขี ันธ์
วิสัยทัศน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “เป็นศูนย์กลางการผลิต แปรรูปสับปะรด และมะพร้าว เพื่อการส่งออก
อุตสาหกรรมเหล็กที่ได้มาตรฐานสากล เป็นเมืองท่องเที่ยวสําหรับครอบครัวและสุขภาพ”
พันธกิจ
1. พัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิต แปรรูปสับปะรด และมะพร้าวส่งออก
2. สนับสนุนกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กที่ได้มาตรฐานสากล และมีความปลอดภัยต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสําหรับครอบครัวและสุขภาพ
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
4.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
นําไปสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

๒๖
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดที่สําคัญทุกแห่งให้มีความโดดเด่น เป็นที่สนใจของ
นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
โดย ประสานร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
อปท.
ด้วยการ ปรับปรุงทัศนียภาพ สภาพแวดล้อม ที่พัก สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการนักท่องเที่ยว
การประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้าง ภาพลักษณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความทันสมัย
โดย สร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน เพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ด้ ว ยการ จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว / การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ เอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การท่องเที่ยวของจังหวัดมีความก้าวหน้า มีรายได้จากการท่องเที่ยวหมุนเวียนในจังหวัดเพิ่มขึ้น
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ รายได้และการผลิต
กลยุทธ์ ส่งเสริม การประกอบอาชีพหลักและการผลิตของชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ แก้ปัญหาความยากจนและให้
สามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม
โดย สร้างกลุ่มอาชีพส่งเสริมความสามัคคีและเข้มแข็ง สร้างโอกาส ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ด้วยการ ฝึกอบรมทักษะ เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพดูแลแก้ปัญหา ความขัดแย้ง ส่งเสริม
การตลาด และน้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการกระจ่ายรายได้ การประกอบอาชีพได้รับการคุ้มครอง
ส่งเสริม มีการรวมกลุ่มและเข้มแข็ง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัด จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่
กําหนด
โดย สร้างทีมงานด้านการศึกษา กําหนดทิศทางนโยบาย พัฒนาศักยภาพ เตรียมความพร้อมการ
บริหารจัดการ
ด้วยการ ระดมบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ หลักสูตร งบประมาณอุดหนุนการศึกษา ในระบบ/นอกระบบ
ให้เพียงพอความต้องการ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา การกีฬาและสุขภาพ พลานามัยของเยาวชน ประชาชนทั่วไปให้สมบูรณ์แข็งแรง
โดย เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา
ด้วยการ จัดการแข่งขันกีฬา ส่งเสริมอุปกรกีฬา การออกกําลังกาย การป้องกันโรคและการดูแล
รักษาสุขภาพทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม ความสามารถของชุมชนในการพึ่งพาตนเอง และเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของสังคม
โดย สนับสนุนบทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วมและร่วมคิดร่วมทําเพื่ อพัฒนาตนเองเสริมสร้าง
บ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่
ด้วยการ ประชุมฝึกอบรม สนับสนุนและจัดตั้งกลุ่มองค์กร ส่งเสริมสถาบันครอบครัวป้องกันยาเสพติด
รณรงค์การจัดกิจกรรม

๒๗
กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุง เครือข่ายการให้บริการด้านสังคมการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นธรรมทั่วถึงและทันเวลา
โดย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การรวบรวมข้อมูลสําหรับการบรรเทาความเดือดร้อน
ด้ว ยการ ให้ ก ารดูแ ล เด็ ก สตรี คนชรา ผู้ ด้อ ยโอกาส ป้ อ งกั นอุ บั ติภั ย ช่ ว ยเหลือ และฟื้ น ฟู
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
กลยุทธ์ที่ 5 สืบสาน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีที่ดีงามในสังคมและ
ท้องถิ่นให้คงอยู่แพร่หลาย
โดย สร้างจิตสํานึกร่วมกันในสังคมให้เห็นคุณค่าและความสําคัญ
ด้วยการ ร่วมรักษา รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้รับการดูแลคุ้มครอง มีความ
ร่วมมือกันในสังคม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่ม ศักยภาพบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดย ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งการบริ ห าร การกํ า หนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบสร้ า งความพร้ อ มในการ
ปฏิบัติงาน
ด้วยการ กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผล ปรับปรุงขั้นตอนการทํางานฝึกอบรม
เพิ่มทักษะ
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้าง ทัศนคติและความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
โดย สร้างความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การบูรณาการเพื่อการพัฒนา
ด้วยการ จัดเวทีประชาคม รับฟังความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ผลงาน ประสานความร่วมมือระหว่าง
อปท.
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่ความก้าวหน้า มีการบริหารจัดการที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์และมีความยั่งยืน
โดย สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชนในการป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ด้วยการ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง กําหนดมาตรการ จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร
วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกทําลาย มีการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ํา และสาธารณูปโภค
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ํา สาธารณูปโภค สาธารณูปการในท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนให้เพียงพอกับความต้องการ
โดย ก่อสร้าง ปรับปรุงสิ่งสาธารณประโยชน์ให้ได้มาตรฐาน มั่นคงถาวร เชื่อมโยง เป็นเครือข่ายทั่ว
ทั้งจังหวัด
ด้วยการ ประสานแผนร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด สํารวจประมาณการจัดทําแผน
โครงการ 3 ปี ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบจัดลําดับความสําคัญจัดสรร
และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

๒๘
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัด แก้ปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของท้องถิ่นด้านการคมนาคม และแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
โดย สํารวจปัญหา ความต้องการ จัดทําโครงการเร่งด่วนที่นอกเหนือจากงบประมาณปกติ
ด้วยการ เพิ่มเติมแผนพัฒนา ใช้เงินสํารองจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ด้วยความรวดเร็วทันกับ
ปัญหาตามความเหมาะสมและจําเป็น
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมสายหลักและสายรองที่มีมาตรฐาน มีแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรและ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ รวมถึงสาธารณูปโภคที่จําเป็นสําหรับประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
4.5 นโยบายของผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก
1. พัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ และการคมนาคมสะดวก เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน
2. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนในภาพรวมให้มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้
ชุมชนมีความเข้มแข็ง และเพือ่ ให้การท่องเที่ยวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอกได้เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของ
พื้นที่
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุก ๆ ด้าน เช่น การศึกษา , การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส , การสาธารณสุข
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้มสี ่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ครอบครัวให้อยู่ดีมีสุข แนวทางในการดําเนินงานที่สําคัญคือ
5. บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล
6. อนุรักษ์พนื้ ที่ป่า เพิ่มพืน้ ที่สีเขียว รักษาแหล่งน้ํา และกําจัดขยะมูลฝอยภายในตําบล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการส่งเสริม การจัดทําผังเมือง และระบบผังเมืองมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

1 ส่งเสริมการให้ความรู้แก่บุคลากร
ของ อบต. ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
บังคับใช้กฎหมายผังเมือง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ความรู้ด้าน
กฎหมายผังเมืองแก่
ประชาชน
-เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
บังคับใช้กฎหมายผังเมือง
แก่บุคลากรของ อบต.

-จัดอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรท้องถิ่น
-จัดอบรมประชาชนทั่วไป

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000

20,000

20,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
-ประชาชนได้รับความรู้
กฎหมายผังเมือง
-บุคลากรของ อบต.
มีความรู้ด้านกฎหมาย
ผังเมือง ในการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต.บ่อนอก

1.2 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ํา
ที่

โครงการ

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายไล้
สร้อยทอง หมู่ 1
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้าน
นายอารมณ์ ป้อมใหญ่ หมู่ 1
3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน
นายแม้น - บ้าน น.ส.บุญชงค์ หมู่ 2
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหลังโรงเรียน ทางรถไฟ หมู่ 3
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายคันคลอง 54 หมู่ 4
6 วางท่อระบายน้ําจากบ้านนางเลื่อน คลองหน้าสะพาน หมู่ 6

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้การสัญจรไป-มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป-มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป-มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป-มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป-มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป-มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย

เป้ป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ระยะทางยาว 250 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 150 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 500 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 1,000 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 2,800 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 700 เมตร
กว้าง 4 เมตร

ป
มี่ า
งบประมาณและที
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
550,000

-

-

-

-

330,000

700,000

700,000

700,000

700,000

200,000

-

-

ผลลัพั ธ์ท์ ีค่ าดว่า่
จะได้รับ

-ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้ถนน
330,000 -ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้ถนน
-ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้ถนน
800,000 -ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้ถนน
800,000 -ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้ถนน
-ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้ถนน

หน่ว่ ยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต.บ่อนอก
อบต.บ่อนอก
อบต.บ่อนอก
อบต.บ่อนอก

อบต.บ่อนอก
อบต.บ่อนอก
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ที่

โครงการ

7 ก่อสร้างถนนคลูกรังสายเลียบคลอง หมู่ 6
8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทุ่งโก ซอย 2
หมู่ 8
9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทุ่งโก ซอย 4
หมู่ 8
10 ก่อสร้างถนนหินคลุกซอยลุ่มแจง หมู่ 10
11 ขยายเขตสะพานข้ามคลองเส้น
ทางหลวงชนบท หมู่ 11
12 ก่อสร้างถนนลูกรังสายแยก รพช. หนองหูช้าง (ยกระดับ) หมู่ 11
13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหลักหมู
หม่่บ้าน
เข็ดกา หมู่ 12
14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเชื่อมซอย 1 ซอย 2 (ต่อ) หมู่ 13
15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยยูเทิร์น - คันคลอง
หมู่ 14
16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตทุ่งบัวทอง - ยุบพริก
หมู่ 14
17 ก่อสร้าง /ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า
และท่อระบายน้ําหรือ ตามสภาพความเสียหาย และ
เหตุจากสาธารณภัยต่าง ๆในพื้นที่เขต อบต.

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้การสัญจรไป-มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป-มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป-มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป-มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป-มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป-มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื
เพือ่ ให้การสัญจรไป-มา
จรไป มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป-มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป-มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป-มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อประชาชนในพื้นที่
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ระยะทางยาว 500 เมตร
กว้าง 5 เมตร
ระยะทางยาว 500 เมตร
กว้าง 5 เมตร
ระยะทางยาว 150 เมตร
กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 2,000 เมตร
กว้าง 5 เมตร
1 โครงการ
ระยะทางยาว 500 เมตร
กว้าง 5 เมตร
ระยะทางยาว 5,000
5
เมตร
กว้าง 5 เมตร
ระยะทางยาว 1,000 เมตร
กว้าง 5 เมตร
ระยะทางยาว 3,000 เมตร
กว้าง 5 เมตร
ระยะทางยาว 1,500 เมตร
กว้าง 5 เมตร
-ถนนทุกสาย ในหมู่ที่ 1 - 14

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000

300,000

-

550,000

550,000

-

-

330,000

-

-

440,000

440,000

500,000

-

-

-

200,000

-

500,000
5

5,500,000
55
5,000,000
5

700,000

700,000

800,000

400,000

500,000

500,000

-

2,000,000 2,000,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
-ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้ถนน
-ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้ถนน
-ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้ถนน
-ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้ถนน
-ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้ถนน
-ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้ถนน
-ประชาชนได้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้ถนน
-ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้ถนน
-ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้ถนน
-ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้ถนน
-แก้ปัญหาความเดือดร้อน
ในกรณีเร่งด่วน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต.บ่อนอก
อบต.บ่อนอก
อบต.บ่อนอก
อบต.บ่อนอก
หน่วยงานอื่น
หน่วยงานอื่น
อบต บ่อนอก
อบต.บอนอก
อบต.บ่อนอก
อบต.บ่อนอก
อบต.บ่อนอก
อบต.บ่อนอก

- ก่อสร้างถนนลูกรังสายไร่นางละออง หมู่ 1
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านนางอนงค์ หมู่ 1
- ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายจําลอง หมู่ 1
- ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายชวน หมู่ 1
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบชายทะเล หมู่ 1
- ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบชายทะเล-ฝายคลองล่าง หมู่ 1
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตตอนปลายายบ้านนายบุญยิ่ง-ทุ่งเศรษฐี หมู่ 2
- ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายสนั่น-บ้านนายสําเภา หมู่ 2
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายสําเริง พินโทบ้านนางบุญตา แซ่ซื้อ หมู่ 2
- ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายสําเริง พินโทบ้านนายบุญมี หมู่ 2
- ก่อสร้างถนนหินคลุกสายทุ่งเศรษฐี - สนามกีฬา หมู่ 2
- ก่อสร้างถนนหินคลุกหน้าบ้านผู้ใหญ่-บ้านนายสําเริงบ้านนางบุญตา แซ่ซื้อ หมู่ 2
- ก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านนางอนงค์-บ้าน น.ส.บุญชงค์ หมู่ 2
- ขยายไหล่
ไ ท่ างจากบ้า้ น น.ส.นิ
ส ติ ยา-บ้้านนายสํสําเริงิ หมู่ 2
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายต้นโพธิ์ หมู่ 3
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเข้าบ้านนายอุดม สายเส็ง หมู่ 3
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านผู้ช่วยพินิจ หมู่ 3
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าวัด-โรงเรียน หมู่ 3
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านผู้ช่วยเสนีย์ หมู่ 3
- ก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างไร่นายสมจิตร-คลองชลประทาน หมู่ 3
- ก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางเข้าประปาหมู่บ้าน (ยกระดับ) หมู่ 3
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายคันคลอง 52 หมู่ 4
- ก่อสร้างถนนลูกรังซอยป่าช้า หมู่ 4
- ก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายพยอม ทองแผ่น หมู่ 4
- ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนุ้ย หมู่ 4
- ปรับปรุงผิวจราจรสายหน้าโรงเรียน หมู่ 4
- ปรับปรุงผิวจราจรสายหมู่ 4 ไปหมู่ 2 หมู่ 4
- ปรับปรุงผิวจราจรซอยนาป้าช่วย หมู่ 4
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ปรับปรุงผิวจราจรสายคันคลอง 54 หมู่ 4
- เทดาดคอนกรีตเลียบถนนสายคันคลอง 52
- ก่อสร้างถนนลูกรังซอยเข้าบ้านนายไล้ ต่อแดนหมู่ 2 หมู่ 4
- ก่อสร้างถนนลูกรังสายหน้าบ้านผู้ใหญ่ประสาน หมู่ 4
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยนายมาลัย ไทยสงค์ หมู่ 5
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายหวา เครือแตง หมู่ 5
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านกํานันบุญชู หมู่ 5
- ก่อสร้างถนนหินคลุกซอยนายบุญส่ง คงมั่น หมู่ 6
- ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดซอยบ้านลุงหมา หมู่ 6
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยนางวาสนา เปรมปรีดิ์ หมู่ 6
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเลียบชายคลอง หมู่ 6
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านนายลําพูน หมู่ 6
- ก่อ่ สร้
ส า้ งถนนคอนกรีตี ซซอยบ้า้ นป้ป้ายูร หมู่ 6
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านลุงหมา หมู่ 6
- ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลอง หมู่ 6
-

ก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้าบ้านนายนิล อยู่สุข หมู่ 6

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตดนซอ ซอย 2 หมู่ 7
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านนางลําไย หมู่ 7
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านป้าแก้ว นาคบาต หมู่ 7
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตทางลงหาดหว้าขาว หมู่ 7
- ปรับปรุงผิวจราจรสายบ้านนายประดิษฐ์ อยู่สุข หมู่ 7
- ปรับปรุงผิวจราจรดอนซอ ซอย 1 หมู่ 7
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากหน้าสถานี-สระหลวง หมู่ 7
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยมะกอก หมู่ 7
- ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหน้าโรงเรีนหว้ากอ-หนองตาเสือ หมู่ 7
- ก่อสร้างถนนลูกรังเขตบ่อนอก-กุยบุรี (โรงมะพร้าว) หมู่ 7
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนซอ - หนองคาง หมู่ 7
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายยุ้น หมู่ 8
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายฟุ้ง หมู่ 8
- ซ่อมถนนลูกรังสายทุ่งโก ซอย 2 -หนองตาเฒ่า หมู่ 8
- ก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างอนามัย-ถนน รพช. หมู่ 8
- ก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างฝายจาก รพช.-บ้านนางโป่ง หมู่ 8
- ก่อสร้างถนนซอยบ้านนายผล พุ่มพวง หมู่ 8
- ก่อสร้างถนนลูกรังสายแป๊ะเตี้ยว หมู่ 8
-

ก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านนายฟุ้ง หมู่ 8

-

ก่อสร้างถนนหินคลุกซอยคันคลอง-บ้านนายยุ้น หมู่ 8

-

ก่อสร้างถนนลูกรังสายคลองชลประทาน-หนองตาแก้ว หมู่ 8

-

ลงหินคลุกหน้าอาคารเอนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน หมู่ 8

- ก่อ่ สร้
ส า้ งถนนลูกรัังสายทางลั
ส
ดั บ้า้ นยุบพริกิ -บ้า้ นหนองปุปหลก หมู่ 9
- ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองปุหลก-ทุ่งยาว หมู่ 9
- ก่อสร้างถนนลูกรังสายหน้าโรงเรียน-อ่างเก็บน้ําหนองปุหลก หมู่ 9
- ก่อสร้างถนนลูกรังสายแยก รพช.-เขาด่าง หมู่ 9
- ก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยก รพช.-หน้าเขาด่าง หมู่ 9
- ก่อสร้างถนนลูกรังแยกจากหลังเขื่อน- บ้านนายณรงค์ หมู่ 9
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองสมเสร็จ หมู่ 9
- ท่อลอดถนนลูกรังซอยบ้านนายผล พุ่มพวง หมู่ 9
- ท่อลอดบริเวณร่างสุรินทร์ จันทร์เชื้อแถว หมู่ 9
- ท่อลอดถนนลูกรังสายทางลัดบ้านยุบพริก-บ้านหนองปุหลก หมู่ 9
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายพระอาทิตย์ หมู่ 9
- ก่อสร้างถนนลูกรังสายเข็ดกา-บ้านนายวันชัย พัฒนวงค์ หมู่ 9
- ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนางพร -ไร่นายสุธีร์ หมู่ 9
- ก่อสร้างถนนลูกรังไร่นางลาภ หมู่ 10
- ก่อสร้างถนนลูกรังซอยตาบัว หมู่ 10

366

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ก่อสร้างถนนหินคลุกซอยลุ่มแจง หมู่ 10
- ก่อสร้างถนนหินคลุกซอยหนองสบู่ 2 หมู่ 10
- ก่อสร้างถนนคลุกสายบ้านยายเนียม หมู่ 10
- ก่อสร้างถนนหินคลุกสายศาลเจ้า หมู่ 10
- ก่อสร้างถนนหินคลุกสายห้วยน้อย หมู่ 10
- ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายสําราญ หมู่ 10
- ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายส่ง เปรมปรีดิ์ หมู่ 10
- ก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านนางพวง ศิลปี หมู่ 10
- ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางส่วน เปรมปรีดิ์ หมู่ 10
- ก่อสร้างถนนหินคลุกซอยเจ้แขก หมู่ 10
- ซ่อมถนนคอนกรีตซอยดาวเรือง หมู่ 10
- ซ่อมถนนสายบ้านนายประชิต เกาะเกตุ หมู่ 10
- ซ่อมถนนสายบ้
ส า้ นนายสืสืบ ใหญ่
ใ ย่ ิง่ หมู่ 10
-

ปรับปรุงทางเข้าบ้านนายนิ่ม ละมุดไทย หมู่ 10

- ก่อสร้างถนนลูกรังสายหลังบ้านลุงเจือน หมู่ 11
- ก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกทางหลวงชนบท ฝายน้ําล้นบ้านยุบพริก หมู่ 11
- ก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกคลองชลประทาน-ดอนลาว หมู่ 11
- ซ่อมถนนสายแยก รพช.-ทุ่งยาว หมู่ 11
- ซ่อมถนนลูกรังสายแยก รพช.หลังบ้านนายชวน หมู่ 11
- ซ่อมถนนลูกรังสายแยก รพช.ผ่านหลังบ้านนางเนย หมู่ 11
- ซ่อมถนนสายแยก รพช.-ไร่นายอุดม หมู่ 11
- ก่อสร้างถนนลูกรังสายแยก รพช.+หนองหูช้าง(ยกระดับ) หมู่ 11
- ซ่อมถนนลาดยางสายทุ่งโก-ยุบพริก หมู่ 11
- ซ่อมถนนสายแยก รพช.-ห้วยบ้านนายจํานงค์ หมู่ 11
- ซ่อมแซมถนนสายแยกหนองยายเอม - ทุ่งยาว หมู่ 11
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ที่
-

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งโก-ยุบพริก หมู่ 11
ก่อสร้างถนนคอนกรีตต่อจากถนนลาดยาง หมู่ 12
ซ่อมถนนหุบจัน หมู่ 12
ซ่อมถนนหนองไข่เน่าข้างบ้านนายมานพ หมู่ 12
ซ่อมถนนสายแยก รพช.-หนองตาอยู่-หนองไข่เน่า หมู่ 12
ซ่อมถนนแยกสายหลักเข้าพุหวาย หมู่ 12
ซ่อมถนนแยก รพช.-หนองไข่เน่า หมู่ 12
ซ่อมถนนหุบจัน - เขาหวาย หมู่ 12
ซ่อมถนนแยกศาลา - หุบผึ้ง หมู่ 12
ซ่อมถนนแยกศาลาหุบทางกลาง หมู่ 12
ซ่อมถนนแยกศาลาหุบจิกกี หมู่ 12
ก่อสร้างถนนลูกรังสายหลังโรงเรียนยุวฯ-ทางเชื่อม หมู่ 13
ก่อ่ สร้
ส า้ งถนนลูกรัังสายเพชรเกษม-วั
ส ช
งั เกด หมู่ 13
ก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าวัด-โรงเรียน หมู่ 13
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านผู้ช่วยสมศักดิ์ หมู่ 13
ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนยุวฯ หมู่ 13
ซ่อมถนนเคอนกรีตสายเชื่อมซอย 1 ซอย 2 ถึงทางรถไฟ หมู่ 13
วางท่อระบายน้ําหน้าอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 13
ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยตาบัว หมู่ 14
ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยโชคชัย หมู่ 14
ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยจันทร์ฉาย หมู่ 14
ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยแสนสุข หมู่ 14
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยเจริญ -ยูเทิร์น หมู่ 14
ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยไทรทอง หมู่ 14
ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยทุ่งบัวทอง หมู่ 14
ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยยูเทิร์นก่อสร้าง หมู่ 14
ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยทุ่งบัวทอง-ยุบพริก หมู่ 14
ฯลฯ

388

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตให้บริการ ไฟฟ้า ประปา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ขยายเขตไฟฟ้าสายหลังโรงเรียน ทางรถไฟ หมู่ 3
2 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 7
3 ขยายเขตไฟฟ้าซอยหน้าสถานี หมู่ 7
4 ขยายเขตไฟฟ้าหลังอ่างเก็บน้ําหนองปุหลก บ้านนายสุวิทย์ หมู่ 9
5 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบริเวณอาคารเอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน (จํานวน 3 ต้น) หมู่ 9
6 ขยายเขตไฟฟ้าข้ามทางบ้าน
นางชะอุ่ม แกมแก้ว หมู่ 11
7 ขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับพร้อมโคมไฟ
ทั้ง 2 ซอย หมู่ 13
8 เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ 13
9 ขยายเขตไฟฟ้าซอยปานรัตน์ หมู่ 14
10
-

ขยายเขตไฟฟ้า
ขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านนายแม้น-บ้าน น.ส.บุญชงค์ หมู่ 2
ขยายเขตไฟฟ้าจาก ม.2 ชน ม.4 หมู่ 2

-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และปลอดภัย
-เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้ อย่างทั่วถึง
-เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้ อย่างทั่วถึง
-เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง
-เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง
-เพื
เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง
-เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง
-เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง
-เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง
-เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้ อย่างทั่วถึง

ระยะทาง 1,400 เมตร

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000

300,000

400,000

-

-

-

250,000

250,000

1 โครงการ

50,000

-

ระยะทาง 30 เมตร

-

-

30 จุด

-

100,000

1 โครงการ

-

-

ระยะทาง 1,000 เมตร

-

-

500,000

500,000

- ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 7
- ขยายเขตไฟฟ้าซอยหน้าสถานี
หมู่ 7
1 โครงการ

- ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 1 - หมู่ 14
- เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า
- ติดตั้งไฟแสงจันทร์

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

-ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
-ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
50,000 -ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
-ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
-ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
220,000.0 -ประชาชนได้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
-ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
150,000 -ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
50,000 -ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
500,000 -ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต.บ่อนอก
กฟภ . ปข.
อบต.บ่อนอก
กฟภ . ปข.
อบต.บ่อนอก
กฟภ . ปข.
อบต.บ่อนอก
กฟภ . ปข.
อบต.บ่อนอก
กฟภ . ปข.
อบต.บ่
อบต บ่อนอก
กฟภ . ปข.
อบต.บ่อนอก
กฟภ . ปข.
อบต.บ่อนอก
กฟภ . ปข.
อบต.บ่อนอก
กฟภ . ปข.
อบต.บ่อนอก
กฟภ . ปข.

ขยายเขตไฟฟ้าจากหมู่ 3-บ้านนายละม่อม หมู่ 2
ขยายเขตไฟฟ้าสายเลีบคันคลอง 52 หมู่ 4
ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านนายพยอม ทองแผ่น หมู่ 4
ขยายเขตไฟฟ้าซอยนางสอย แตงอุดม หมู่ 5

399

ที่
-

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านนายออด หมู่ 5
ขยายเขตไฟฟ้าซอยนายบุญส่ง คงมั่น หมู่ 6
ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านลุงหมา หมู่ 6
ขยายเขตไฟฟ้าซอยเลียบชายทะเล หมู่ 6
ขยายเขตไฟฟ้าทางลงหาดหว้าขาว หมู่ 7
ขยายเขตไฟฟ้าสายทุ่งโก - ยุบพริก หมู่ 8
ขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านนายแอ้ หมู่ 8
ขยายเขตไฟฟ้าสายทุ่งโก ซอย 2 หมู่ 8
ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านนายบุญรอ หมู่ 8
ขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านนางพร-ไร่นายสุธีร์ หมู่ 9
ขยายเขตไฟรายทางซอยสี่แยก และซอยดาวเรือง หมู่ 10
ขยายเขตไฟรายทางซอยลุ่มแจง หมู่ 10
ขยายเขตไฟรายทางซอยบานไม่รโ้ รย หมู
ขยายเขตไฟรายทางซอยบานไมรู
หม่ 10
ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านนายก้วง นรินท์ลิ้มบุญลือเขต หมู่ 10
ขยายเขตไฟฟ้าซอยตาบัว หมู่ 10
ขยายเขตไฟฟ้าซอยห้วยน้อย หมู่ 10
ขยายเขตไฟฟ้าแยกทางหลวงชนบท-ซอยแม่แพร หมู่ 11
ขยายเขตไฟฟ้าแยกคลองชลประทาน-ดอนลาว หมู่ 11
ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายก็อต-บ้านนางบุญนํา หมู่ 11
ขยายเขตไฟฟ้าสายหนองยายเอม- บ้านนายชงค์ หมู่ 11
ขายายเขตไฟฟ้าบ้านนายจรัญ-บ้านนายสหัส หมู่ 12
ขยายเขตไฟฟ้าเลียบถนนเพชรเกษม หมู่ 13
ฯลฯ

11 ติดตั้งไฟฟ้ารายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ 5
12 ติดตั้งไฟรายทาง หมู่ 7

- เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ตอนกลางคืน
- เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ตอนกลางคืน

- ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
หมู่ 5 จํานวน 30 จุด
- ติดตั้งไฟรายทาง หมู่ 7
จํานวน 30 จุด

-

60,000

-

-

60,000

-

-ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
-ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

อบต.บ่อนอก
อบต.บ่อนอก

400

ที่

โครงการ

13 ติดตั้งไฟรายทาง หมู่ 9
14 ติดตั้งไฟรายทาง หมู่ 12
15 ติดตั้งโคมไฟฟ้า ส่องสว่างสาธารณะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
- เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ตอนกลางคืน
- เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ตอนกลางคืน
- เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ตอนกลางคืน

- ติดตั้งไฟรายทาง หมู่ 9
จํานวน 30 จุด
- ติดตั้งไฟรายทาง หมู่ 12
จํานวน 20 จุด
- ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ หมู่ 1 - หมู่ 14

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000

-

-

-

200,000

200,000

หมู่ 1 - 14

50,000

50,000

1) ขยายเขตประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 - 14

400,000

400,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

-

-ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
40,000 -ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
200,000 -ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต.บ่อนอก
อบต.บ่อนอก
อบต.บ่อนอก

- ติดตั้งไฟฟ้าบริเวณอาคารเอนกประสงค์
ประจําหมู๋บ้าน หมู่ 8
- ติดตั้งไฟรายทางบ้านนางสมใจ หมู่ 9
- ติดตั้งไฟรายทางบ้านนางส่วง ใหญ่ยิ่ง หมู่ 10
ฯลฯ

16 ปรับปรุง /ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ
17 ขยายเขตประปา
-

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคบ้านายจําลอง หมู่ 1

-

ขยายเขตประปาซอยบ้านนายไล้ หมู่ 1

-

ขยายเขตประปาซอยบ้านนายอารมณ์ หมู่ 1

-

ขยายเขตประปาซอยบ้านนางอนงค์ หมู่ 1

-

ขยายเขตประปาซอยป่าช้า หมู่ 4

-

ขยายเขตประปาซอยนายมาลัย ไทยสงค์ หมู่ 5

-

ขยายเขตประปาซอยนายบุญส่ง คงมั่น หมู่ 6

-

ขยายเขตประปาซอยนางดวงพร หมู่ 6

-

ขยายเขตประปาสายทุ่งโก-ยุบพริก หมู่ 8

- เพื่อปรับปรุง/ ซ่อมแซมไฟส่อง
สวางสาธารณะ
สว่างสาธารณะ ให้
ใหใชการไดด
ใช้การได้ดี
-เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
ประปาใช้อุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง และเพียงพอ

50,000

-ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
400,000 -ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้ในชีวิตประจําวัน
อย่างเพียงพอ

อบต.บ่อนอก
อบต.บ่อนอก
กปภ. กุยบุรี

- ขยายเขตประปาซอยเจ๊แขก หมู่ 10
- ขยายเขตประปาซอยดาวเรือง หมู่ 10
- ขยายเขตประปาบ้านนายวิเชียร -บ้านลุงเอื้อน หมู่ 11
ฯลฯ

411

ที่

โครงการ

18 ขยายเขตประปาสายเก้าไร่สุดซอย หมู่ 1

19 เพิ่มระบบท่อเมนระบบประปา หมู่ 4

20 ขยายเขตประปา หมู่ 5

21 ขยายเขตประปาหมู่บ้านซอยดาวเรือง
หมู่ 10
22 ปรับปรุ
ปรงระบบประปาหน้
งระบบประปาหน้าบ้านผู
นผ้้ใหญ่
หมู่ 12
23 พัฒนาปรับปรุงระบบประปาชนบท/
หมู่บ้าน
24 โครงการสนับสนุน ช่วยเหลือกิจการ
ประปาหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
ประปาใช้อุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง และเพียงพอ
-เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
ประปาใช้อุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง และเพียงพอ
-เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
ประปาใช้อุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง และเพียงพอ
-เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
ประปาใช้อุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง และเพียงพอ
-เพื
เพือ่ ให้ประชาชนมีนํา้
ประปาใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง
-เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
ประปาใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง
- เพื่อช่วยเหลือกิจการประปา
หมู่บ้าน กรณีเกินขีดความ
สามารถ ของคณะกรรมการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ขยายเขตประปา หมู่ 1

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000

-

-

100,000

400,000

-

1) ขยายเขตประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 10

-

-

- พัฒนาระบบคณภาพน้
นาระบบคุณภาพนําํ ,ปรั
ปรับปรุ
ปรงง /
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 12
- พัฒนาระบบคุณภาพน้ํา,ปรับปรุง /
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 -14
- ช่วยเหลือกิจการประปาหมู่บ้าน
กรณี เกินขีดความสามารถ
ม.1 -ม. 14

-

100,000

150,000

150,000

100,000

100,000

- เพิ่มขนาดท่อเมนระบบประปา หมู่ 4

- ขยายเขตประปา ม.5

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้ในชีวิตประจําวัน
อย่างเพียงพอ
-ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้ในชีวิตประจําวัน
อย่างเพียงพอ
-ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้ในชีวิตประจําวัน
อย่างเพียงพอ
140,000 -ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้ในชีวิตประจําวัน
อย่างเพียงพอ
-ประชาชนมี
ประชาชนมีนํา้ ประปา
ใช้ในชีวิตประจําวัน
อย่างเพียงพอ
150,000 -ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้ในชีวิตประจําวัน
อย่างเพียงพอ
100,000 - การดําเนินกิจการประปา
หมู่บ้านเป็นไปด้วยดี

อบต.บ่อนอก
กปภ. กุยบุรี

-

อบต.บ่อนอก
กปภ. กุยบุรี
อบต.บ่อนอก
กปภ. กุยบุรี
อบต.บ่อนอก
กปภ. กุยบุรี
อบต
อบต.บ่บ่อนอก

อบต.บ่อนอก

อบต.บ่อนอก

422

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภค
ที่

โครงการ

1 พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร และ/หรือ
เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย
ภายในเขต อบต. บ่อนอก
-

ซ่อมฝายคลองล่างพร้อมขุดลอก หมู่ 1
ขุดลอกเหมืองซอยรากแก่น-คลองล่าง หมู่ 1
ขุดลอกคลองปากคลองเกลียว หมู่ 1
ขุดลอกเหมืองปากตะโล้ - ละลอง หมู่ 2
ขุดลอกเหมืองทุ่งเศรษฐี หมู่ 2
สร้างฝายท่อลอดบริเวณบ้านนายเจือ หินแก้ว หมู่ 3
ขุดลอกเหมืองจาก ม.4 -ม.2 หมู่ 4
ขุดลอกเหมือื งสายกลางทุ่ง หมู่ 4
ขุดลอกเหมืองเลียบถนนสายคันคลอง 52 หมู่ 4
ขุดลอกเหมืองจากปาตะโล้ - บ่อนอก หมู่ 4
ขุดลอกเหมืองละลอง หมู่ 5
ขุดลอกเหมือง หมู่ 6
ขุดลอกคลองหน้าสะพาน - ท่าเทียบเรือ หมู่ 6
ขุดลอกห้วยเข้าสระหลวง หมู่ 7
ขุดลอกลําห้วยสายเพชรเกษม-บ้านป้าแก้ว หมู่ 7
ขุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ 7
ก่อสร้างฝายน้ําล้นซอยนาคบาต หมู่ 7
ขุดลอกร่องน้ําทางเข้าสระหลวง หมู่ 8
ขุดลอกลําห้วยบริเวณสะพาน 3 หมู่ 9
ขุดลอกลําห้วยเป็นบอมๆ หมู่ 9

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้
ในการเกษตร ในฤดูแล้ง และ
ให้น้ําไหลสะดวกในฤดูฝน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ก่อสร้าง/ซ่อมแซมฝายน้ําล้น ,
ขุดลอกเหมือง, ขุดลอกฝาย
-ขุดลอกคลองใส้ไก่ ,ขุดลอกสระน้ํา,
ขุดลอกลําห้วย ขุดบ่อบาดาล ฯลฯ
หมู่ 1-14 ในตําบลบ่อนอก

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000

500,000

500,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
-ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตร และอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต.บ่อนอก

433

ที่

โครงการ

-

ขุดลอกอ่างเก็บน้ําหนองปุหลก หมู่ 9
ขุดลอกฝายลําห้วยบ่อนอกบริเวณบ้านนางเอื้อมพร หมู่ 9
ขุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ 10
ขุดลอกลําห้วยยุบพริก 2 เส้น หมู่ 11
ก่อสร้างฝายท่อลอด หมู่ 11
ขุดลอกสระน้ําสาธารณะปะโยชน์พร้อมวางท่อลอด หมู่ 11
ขุดลอกลําห้วยภายในหมู่บ้าน หมู่ 12
ซ่อมฝายภายในหมู่บ้าน หมู่ 12
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยหุบผึ้ง หมู่ 12
ขุดลอกฝายใหญ่ทางเข้านากุ้ง หมู่ 13
ขุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ 14
ขุดบ่อ่ บาดาล หมู่ 14
ขุดลอกลําห้วย หมู่ 14
ก่อสร้างฝายน้ําล้น หมู่ 14
ขุดลอกห้วยถม หมู่ 14
ขุดสระน้ําธรรมชาติ หมู่ 14
ก่อสร้างฝายแม้ว หมู่ 14
ขุดลอกบ่อหลา หมู่ 14
ขอเครื่องสูบน้ําประจําหมู่บ้าน หมู่ 14
ซ่อมฝายคลองชายธง หมู่ 14
ฯลฯ

2 ขุดลอกคลองกุยบุรี หมู่ 2

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ขุดลอกคลองกุยบุรี

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

400,000

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

-ประชาชนมีน้ําใช้ใน

ในการเกษตร ในฤดูแล้ง และ

การเกษตร และอุปโภค

ให้น้ําไหลสะดวกในฤดูฝน

บริโภคอย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

อบต.บ่อนอก
หน่วยงานอื่น
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ที่

โครงการ

3 ขุดลอกเหมืองจาก ม.4-ม.2 ชายดอน
หมู่ 4

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้

- ขุดลอกเหมืองจาก ม.4-ม.2

ในการเกษตร ในฤดูแล้ง และ

ชายดอน หมู่ 4

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

-

-

พร้อมขุดลอก หมู่ 6
5 ขุดลอกคลองบ่อนอก หมู่ 6

6 ขุุดลอกร่องระบายน้ําเข้าสระหลวง หมูู่ 8

7 วางท่อลอดจากคลองใหญ่ลงห้วย หมู่ 10

8 โครงการขยายเขตท่อส่งน้ํา

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้

-ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตร และอุปโภค

ให้น้ําไหลสะดวกในฤดูฝน
4 ก่อสร้างฝายน้ําล้นบริเวณสะพาน ม.6

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

1 โครงการ

-

500,000

-

-ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตร และอุปโภค

ให้น้ําไหลสะดวกในฤดูฝน

บริโภคอย่างเพียงพอ
1 โครงการ

300,000

-

-

-ประชาชนมีน้ําใช้ใน

ในการเกษตร ในฤดูแล้ง และ

การเกษตร และอุปโภค

ให้น้ําไหลสะดวกในฤดูฝน

บริโภคอย่างเพียงพอ

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้

1 โครงการ

-

-

100,000
,

-ประชาชนมีน้ําใช้ใน

ในการเกษตร ในฤดูแล้ง และ

การเกษตร และอุปโภค

ให้น้ําไหลสะดวกในฤดูฝน

บริโภคอย่างเพียงพอ

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้

1 โครงการ

200,000

-

-

-ประชาชนมีน้ําใช้ใน

ในการเกษตร ในฤดูแล้ง และ

การเกษตร และอุปโภค

ให้น้ําไหลสะดวกในฤดูฝน

บริโภคอย่างเพียงพอ

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้

- ก่อสร้าง/ต่อ ปรับปรุงท่อส่งน้ําให้

ในการเกษตร ในฤดูแล้ง และ

ชาวบ้าน ม.9 , ม.12

ให้น้ําไหลสะดวกในฤดูฝน

อบต.บ่อนอก
หน่วยงานอื่น

บริโภคอย่างเพียงพอ

ในการเกษตร ในฤดูแล้ง และ
-เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

500,000

500,000

500,000

-ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตร และอุปโภค

อบต.บ่อนอก
หน่วยงานอื่น
อบต.บ่อนอก
หน่วยงานอื่น
อบต.บ่อนอก
หน่วยงานอื่น
อบต.บ่อนอก

อบต.บ่อนอก
หน่วยงานอื่น

บริโภคอย่างเพียงพอ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
2.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้แก่ประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
1 จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลข้อมูล
ความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
2 สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
บ่อนอก

- เพื่อเป็นฐานข้อมูลสําหรับ
ประกอบการทํางานของหน่วย
งานต่าง ๆ
-เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของ
ศูนย์บริการฯ และเป็น
แหล่งเรียนรู้ของประชาชน

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน
สําหรับเป็นฐานข้อมูล
ของหน่วยงาน
150,000 -ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

อบต.บ่อนอก

- จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลข้อมูล
ความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

50,000

50,000

-อุดหนุนงบประมาณ
- อบรมการเพาะเลี้ยงแตนเบียน
หนอนอะซีโคดีส
- ฝึกอบรมการทําปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ
- อบรมการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

30,000

30,000

30,000

150,000

150,000

50,000

อบต.บ่อนอก
ศูนย์บริการฯ

- ปรับปรุงภูมิทัศน์และฐานข้อมูลภายในศูนย์

3 สนับสนุนปศุสัตว์อําเภอเมืองฯ

4 สนับสนุนศูนย์อํานวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะความยากจนอําเภอเมืองฯ
5 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้
สารอินทรีย์ตามแนวพระราชดําริ

-เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับด้านปศุสัตว์

-เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ในพื้นที่ อบต.บ่อนอก

- ป้องกันและกําจัดแมลงดําหนาม
- วัสดุการเกษตร ฯลฯ
-อุดหนุนงบประมาณ
- ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ /ฝึกอบรมเกษตรกร

- อบรมการบ่อแก๊สชีวภาพ
- จัดหาฟางอัดฟ่อนให้เกษตรกร ฯลฯ
-อุดหนุนงบประมาณ ในการดํา
เนินงานของศูนย์
- จัดซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์
ที่จําเป็นเช่นเครื่องสับย่อยซากพืช
เครื่องบดละเอียด เครื่องกลับกอง
ปุ๋ย เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ย ฯลฯ

-ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

-ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
150,000 - ประชาชนผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง
- ลดรายจ่ายด้านการผลิต
ของประชาชน

อบต.บ่อนอก
ปศุสัตว์ฯ

อบต.บ่อนอก
ศูนย์ ตสจ.
อบต.บ่อนอก
หน่วยงานอื่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากลุ่มอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 เสริมศักยภาพการพัฒนากลุ่มอาชีพ
ในหมู่บ้าน

-เพื่อสร้างอาชีพ และเพิ่ม
รายได้ให้แก่ประชาชน

2 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน
และประชาชนทั่วไป

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้แก่ผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไป ฯลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ฝึกอบรมสัมมนา ดูงาน
- สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- อุดหนุนงบประมาณกลุ่มสตรี
กลุ่มเกษตรกร,กลุ่มผู้เลี้ยงปศุสัตว์
กลุ่มแม่บ้าน,กลุ่มประมง
กลุ่มโคนม โคเนื้อ ฯลฯ
- ฝึกอบรมอาชีพ
- สนับสนุนอุปกรณ์ ฯลฯ

2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนา และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้มาท่องเที่ยว
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณ
ชายหาดคลองชายธง

-เพื่อใช้เป็นสถานที่ท่อง
เที่ยวและพักผ่อน

2 โครงการพัฒนาชายหาดคลองชายธง
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของตําบล
บ่อนอก

-เพื่อใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
และพักผ่อน

-จัดจ้างคนเก็บขยะ
-ส่วนหย่อม,ทางเท้า
-ปลูกหญ้าแฝก -ฯลฯ
- จัดสร้างระบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
- ก่อสร้างถนนทางเข้าหาด/ทางเลียบหาด
- สร้างห้องน้ําเพิ่ม / ศาลาพักร้อน ฯลฯ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

350,000

350,000

350,000

-ประชาชนมีงานทํา
และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

อบต.บ่อนอก

30,000

30,000

30,000

- ประชาชนมีงานทํา
และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

อบต.บ่อนอก

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

200,000

200,000

100,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

-ชายหาดสะอาด
สวยงาม เป็นสถานที่
ท่องเที่ยว
200,000 -ชายหาด และพื้นที่สาธารณะ
ได้รับการปรับปรุงให้
สวยงาม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต.บ่อนอก

อบต.บ่อนอก
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ที่

โครงการ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอําเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
- ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
- พัฒนาเศรษฐกิจของ จ.ประจวบคีรีขันธ์
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
- สร้างความเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ให้นักท่องเที่ยวมีความหลากหลาย
- สร้างรายได้ ให้กับประชาชนในพื้นที่

- จัดขบวนมหัศจรรย์เมืองสามอ่าวใน
งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์
- จัดกิจกรรมด่านสิงขร-เมียนมาร์แฟร์
- จัดกิจกรรมเทศกาลของดี
เมืองประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

100,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- เศรษฐกิจของจังหวัด
ประจวบฯ ดีขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
อําเภอเมืองฯ

- ประชาชนในพื้นที่มีรายได้
มากขึ้น
- นักท่องเที่ยวมีความ
หลากหลายในการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
2.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ ระบบข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ที่

โครงการ

1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
การท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์
-เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของ อบต.
และแหล่งท่องเที่ยว
-เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลให้
บริการนักท่องเที่ยว
-เพื่ออุดหนุนส่วนราชการ
พิจารณาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดทําวารสาร
-จัดเว็บไชด์
-จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
-จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
-สนับสนุนงบประมาณ
ให้หน่วยงานราชการ

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

100,000

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่า
จะได้รับ
-บุคคลทั่วไปรู้สถานที่
ท่องเที่ยว

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต.บ่อนอก
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และ
กิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน
ในพื้นที่ อบต.บ่อนอก

-เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
กิจการการศึกษาของเด็ก
และเยาวชน ในเขตพื้นที่
ตําบลบ่อนอก

2 ส่งเสริมอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
ในพื้นที่ อบต.บ่อนอก
3 ส่งเสริม อาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียน
ในพืน้ ที่ อบต
อบต.บ่บ่อนอก
4 สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียน
หมู่ 2
5 สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน หมู่ 3

- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียน
-เพื่อสนับสนุน อาหารเสริม(นม)
ในพืน้ ที่ อบต
อบต.บ่บ่อนอก
- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน
สําหรับเด็ก่อนวัยเรียน
- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน
อาหารเสริม (นม) และสื่อการเรียน
การสอนสําหรับเด็กก่อนวัยเรียน
-เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

6 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

7 โครงการพัฒนาจิตเพื่อชีวิตสดใส

-เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ในเขตพื้นที่

- จัดหาสื่อการเรียนการสอน
-จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องเรียน
โรงอาหาร,ห้องน้ํา,
-จัดหาครูสอน, ครูพี่เลี้ยง
- อาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
โรงเรียน ในเขตพื้นที่
- อาหารเสริม (นม) สําหรับ
นันกเรยน
กเรียน ในพนท
ในพื้นที่ อบต
อบต. บอนอก
บ่อนอก
- อาหารกลางวันสําหรับเด็ก
ก่อนวัยเรียน
- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน
อาหารเสริม (นม) และสื่อการเรียน
การสอนสําหรับเด็กก่อนวัยเรียน
-ร่วมกับศูนย์เครือข่ายโรงเรียน
บ่อนอกจัดกิจกรรม งานวันเด็ก
แห่งชาติ
-ร่วมกับศูนย์เครือข่ายโรงเรียน
บ่อนอกจัดกิจกรรมอยู่ค่าย
พัฒนาจิต ให้กับนักเรียน ใน
เขตพื้นที่อบต.บ่อนอก

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000

500,000

500,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
-เด็กได้รับโอกาสทาง
การศึกษาที่ดี และมีวัสดุ
อุปกรณ์การเรียน เพียงพอ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - เด็กนักเรียนมีโภชนาการ
ที่ดี
1,000,000 1,000,000 1,000,000 - เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
เสริม(นม) ทีเ่ พียงพอ
20,000 - เด็กก่อนวัยเรียนมี
โภชนาการที่ดี
20,000
- เด็กก่อนวัยเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม)
และสื่อการเรียนการสอน
70,000
70,000
70,000 - เด็กในพื้นที่ อบต.บ่อนอก
ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงาน
วันเด็กแห่งชาติ
70,000
70,000
70,000 - เด็กนักเรียนในพื้นที่ได้รับ
ความรู้เพื่อพัฒนาจิตใจ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต.บ่อนอก

อบต.บ่อนอก
อบต.บ่อนอก
อบต.บ่อนอก
อบต.บ่อนอก

อบต.บ่อนอก
ศูนย์เครือข่าย
อบต.บ่อนอก
ศูนย์เครือข่าย

499

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์

-เพื่อให้นักเรียนในเขตพื้นที่
อบต. บ่อนอก มีผลการเรียน
ด้านคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น

9 โครงการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ - เนตรนารี

-เพื่อจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี ให้กันนักเรียน
ในเขตพื้นที่ อบต.บ่อนอก

10 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร

-เพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร
ให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่
อบต. บ่อนอก
-เพื
เพือ่ ให้เด็ก และเยาวชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

11 ส่งเสริม สนับสนุ
สนนเด็
นเด็กและเยาวชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-เพื่อร่วมกับศูนย์เครือข่าย
โรงเรียนบ่อนอก จัดกิจกรรมอยู่
ค่ายคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน
ในเขตพื้นที่ อบต.บ่อนอก
-เพื่อร่วมกับศูนย์เครือข่าย
โรงเรียนบ่อนอก จัดกิจกรรม
อยู่ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ให้กับ
นักเรียนนเขตพื้นที่ อบต.บ่อนอก
-เพื่อร่วมกับศูนย์เครือข่าย
โรงเรียนบ่อนอก จัดกิจกรรม
เข้าค่ายพุทธบุตร
- อุอดหนนงบประมาณ
ดหนุนงบประมาณ,จัจัดกิจกรรม
สําหรับเด็กและเยาวชน
- สนับสนุนทุนการศึกษา
- จัดการประกวดแข่งขัน
ทางวิชาการ 9 โรงเรียน
- จัดนิทรรศการทางวิชาการ
- จัดการอยู่ค่ายวิชาการ

12 โครงการพัฒนางานวิชาการ

- เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงาน
โครงงาน ทางวิชาการ

13 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน

- เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่

- จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน

แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้

ร่วมกัน 9 โรงเรียน

14 ส่งเสริมอาหารกลางวัน/อาหารเสริม(นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (คลองเก่า) หมู่ 5

เป็นประโยชน์
- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- อาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
- อาหารเสริม (นม)สําหรับ
นักเรียน

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

10,000

10,000

10,000

- เด็กนักเรียนมีผลการเรียน
ด้าคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น

อบต.บ่อนอก
ศูนย์เครือข่าย

80,000

80,000

80,000

- เด็กนักเรียนได้รัประโยชน์
จากกิจกรรม เข้าค่าย
ลูกเสือ -เนตรนารี

อบต.บ่อนอก
ศูนย์เครือข่าย

70,000

70,000

70,000

อบต.บ่อนอก
ศูนย์เครือข่าย

50,000
5

50,000
5

50,000
5

- เด็กนักเรียนได้รัประโยชน์
จากกิจกรรม เข้าค่าย
พุทธบุตร
-เด็
เด็กและเยาวชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชาติ

60,000

60,000

60,000

- นักเรียนได้มีโอกาสแสดง
ผลงาน / โครงงาน ทาง
วิชาการ

อบต.บ่อนอก
ศูนย์เครือข่าย

70,000

70,000

70,000

-นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง

อบต.บ่อนอก

อบต.บ่
อบต บ่อนอก

และใช้เวลาว่างให้เป็น
100,000

100,000

ประโยชน์
100,000 - เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
กลางวัน /อาหารเสริม (นม)
ที่เพียงพอ

อบต.บ่อนอก

50

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

15 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (คลองเก่า)
หมู่ 5 ให้เป็นศูนย์ที่ได้มาตรฐาน

- เพื่อส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (คลองเก่า)ให้ได้
มาตรฐาน

16 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษานอก

- เพื่อส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน และการศึกษา
ตามอัธยาศัย

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร และภูมิทัศน์
- จัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
- จัดกิจกรรม/งานวันเด็ก
ฯลฯ
1) สนับสนุนงบประมาณ ศูนย์
การเรียนชุมชน ตําบลบ่อนอก

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต.บ่อนอก

350,000

350,000

350,000

- พัฒนาการที่ดีของเด็กก่อน
วัยเรียน

30,000

30,000

30,000

- ประชาชนได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

อบต.บ่อนอก
ศูนย์การเรียน
ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.2 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทีี่

โ
โครงการ

วัตั ถุประสงค์์

1 ส่งเสริมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา
งานรัฐพิธี และวันสําคัญอื่น ๆ

- เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในวัน
สําคัญทางศาสนางานรัฐพิธี
และวันสําคัญของชาติ

2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ประเพณี ของ
หมู่บ้าน ในเขต อบต. บ่อนอก

- เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ประเพณี ของหมู่บ้านในเขต
ตําบลบ่อนอก

เป้าหมาย
(
(ผลผลิ
ติ ของโครงการ)
โ
)
- จัดงานรัฐพิธี(วันพ่อ, วันแม่)
-จัดงานประเพณีลอยกระทง
- จัดงานวันสงกรานต์
- จัดงานวันเข้าพรรษา/ออกพรรษา
- ค่าของขวัญ ของรางวัล กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลาฯลฯ
-อุดหนุนงบประมาณ
-จัดกิจกรรม เช่นประเพณีฉลองอ่าว
ประเพณีวันสงกรานต์ โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน ฯลฯ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้
ไ ร้ ับ

หน่วยงาน
ทีรี่ ับผิดิ ชอบ

250,000

250,000

250,000

- ส่งเสริมกิจกรรม ประเพณี
ที่ดีงาม
- เพื่อแสดงความจงรักภักดี

อบต.บ่อนอก

50,000

50,000

50,000

- การอนุรักษ์ ประเพณีที่ดี
งาม

อบต.บ่อนอก

511

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 สนับสนุนกิจการสภาวัฒนธรรม
ตําบลบ่อนอก

- สนับสนุนการดําเนินงานของ
สภาวัฒนธรรม ตําบลบ่อนอก

- อุดหนุนการดําเนินงาน กิจกรรม
สภาวัฒนธรรม ตําบลบ่อนอก

20,000

20,000

20,000

4 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

-เพื่อให้ประชาชนรักษา
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
และมีสุขภาพที่ดี

-อุดหนุนงบประมาณ
-จัดกิจกรรม
-สนับสนุนแพทย์แผนไทย

30,000

30,000

30,000

ที่

โครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- กิจการของสภาวัฒนธรรม
ตําบลบ่อนอกดําเนินไปได้
ด้วยดี
-ประชาชนรักษา
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
และมีสุขภาพที่ดี

อบต.บ่อนอก

อบต.บ่อนอก

3.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา และการนันทนาการ ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
ที่

โครงการ

1 จดการแขงขนกฬาประเพณ
จัดการแข่งขันกีฬาประเพณี
ประจําตําบล
2 ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ ของ
หมู่บ้าน ภายในเขต อบต. บ่อนอก

3 โครงการสร้างความสามัคคีภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานอื่น

วัตถุประสงค์
- เพอจดการแขงขนกฬา
เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา
ประเพณีประจําตําบล
"อบต. บ่อนอกเกมส์"
-เพื่อให้ประชาชนใช้
มีสถานที่ออกกําลังกาย
-เพื่อเด็ก และเยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
-เพื่อให้ประชาชนได้ทํา
กิจกรรมร่วมกัน
- ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬา
ของตําบลให้เข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับต่างๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- การแขงขนกฬาประเพณ
การแข่งขันกีฬาประเพณี
ประจําตําบล

250,000
25

250,000
25

-สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬา
-ก่อสร้าง /ซ่อมแซมลานกีฬา
- จัดหาเครื่องดนตรี
- ปรับปรุงสนามกีฬา

250,000

250,000

- จัดส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขัน
กับหน่วยงานอื่น
- จัดแข่งขันกีฬาภายในหน่วยงาน
- กีฬาสามอ่าวเกมส์

30,000

30,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนเขารวมการ
ประชาชนเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา สุขภาพดีและ
มีความสามัคคี
250,000 -ประชาชนมีสุขภาพร่าง
กายแข็งแรง
-เด็ก และเยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด

อบต บ่อนอก
อบต.บอนอก

30,000

อบต.บ่อนอก

250,000
25

- นักกีฬาของตําบลได้มี
โอกาสแข่งขันในระดับต่างๆ
- เชื่อมความสามัคคีระหว่าง
หน่วยงาน

อบต.บ่อนอก
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข
4.1 แนวทางการพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 รณรงค์กิจกรรมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

-เพื่อป้องกัน และให้ความ
รู้เรื่องยาเสพติด แก่เยาวชน
และประชาชนทั่วไป

2 โครงการพัฒนาครอบครัวเข็มแข็ง
ป้องกัน / แก้ไข ปัญหายาเสพติด

-เพื่อให้ครอบครัวมีความ
อบอุ่น ห่างไกลยาเสพติด

3 โครงการป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด
แบบบูรณาการ

- เพื่อ อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ปัญหายาเสพติดแบบ
บูรณาการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดทําป้าย
-จัดอบรม / กิจกรรม
-อุดหนุนงบประมาณให้กับ
ศูนย์อํานวยการปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
อําเภอเมืองฯ
- จัดอบรม เยาวชน เพื่อเตรียม
พร้อม เป็นผู่ใหญ่ที่ดี
- อบรม พ่อ แม่ เพื่อพัฒนา
บทบาท สรางความอบอุ
สร้างความอบอ่น เขาใจ
เข้าใจ
บุตร
- อุดหนุนสํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

250,000

250,000

250,000

-ประชาชน และเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด

อบต.บ่อนอก
สอ. 4 แห่ง

30,000

30,000

30,000

-ครอบครัวมีความอบอุ่น
ห่างไกลยาเสพติด

อบต.บ่อนอก
สอ. 4 แห่ง

30,000

30,000

30,000

- สนับสนุนการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด แบบ
บูรณาการ

อบต.บ่อนอก
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข
4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ้มครอง เด็กและเยาวชน และการให้การสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ส่งเสริมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่
ต.บ่อนอก

- เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อน

- ซ่อมแซม/ปรับปรุง อาคาร
บ้านเรือน ฯลฯ

100,000

100,000

2 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส

-เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ดอยโอกาส ให้มีสุขภาพ
ร่างกาย จิตใจแข็งแรง
-เพื่อให้การสงเคราะห์
กับผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
และผ้
และผู้ด้อยโอกาส

-จัดงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
-จัดกิจกรรม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส
-จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ
-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์
และผู
และผ้้ด้อยโอกาส

150,000

150,000

- เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตประชาชนของ
เหล่ากาชาด จังหวัดประจวบ ฯ

- อุดหนุนงบประมาณให้เหล่า
กาชาด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3 ส่งเสริมการพัฒนาสังคม ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ , ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

4 สนับสนุน เหล่ากาชาดจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

100,000

- ประชาชนผู้ยากไร้ในพื้น
ที่ตําบลบ่อนอก มีสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
150,000 -ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ดอยโอกาศ มีสุขภาพ
ร่างกาย จิตใจแข็งแรง

2,000,000 2,000,000 2,000,000 -ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
และผู้ด้อยโอกาส มีรายได้
ทีจ่ ะสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้เบื้องต้น
10,000
10,000
10,000 - กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ประชาชน ของเหล่า
กาชาดจังหวัดประจวบฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต.บ่อนอก

อบต.บ่อนอก

อบต.บ่อนอก

อบต.บ่อนอก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข
4.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาระบบบริการสาธารณาสุขให้ได้มาตรฐาน
ที่

โครงการ

1 โครงการหลักประกันสุขภาพ องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ่อนอก

วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างหลักประกันสุขภาพ
ให้ประชาชนในเขตตําบลบ่อนอก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จ่ายสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.บ่อนอก

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000

60,000

60,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- ประชนในพื้นที่มีหลัก
ประกันสุขภาพที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต.บ่อนอก

544

ที่

โครงการ

2 โครงการอาหารปลอดภัย
3 โครงการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

4 โครงการห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ
5 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขต อบต.บ่อนอก
6 พัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่

วัตถุประสงค์
-เพื่อประชาชนบริโภคอาหาร
ที่มีประโยชน์และปลอดภัย
- เพื่อสนับสนุนชมรม เพื่อเสริม
สร้างสุขภาพภายในตําบล เช่น
ชมรมแพทย์แผนไทย ชมรมสร้าง
สุขภาพ ชมรมแอโรบิก ชมรมเพื่อ
ออกกําลังกาย ฯลฯ
- เพื่อออกตรวจเยี่ยมดูแล
ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อสนับสนุนระบบ
สาธารณสุขมูลฐาน ภายในเขต
อบต
อบต.บ่บ่อนอก
-เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน และ
พัฒนาเมืองน่าอยู่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอาหาร
-เก็บตัวอย่างส่งตรวจ
- อุดหนุนงบประมาณ
- สร้างสนามเด็กเล่น ม.6
-สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
- จัดหาเครื่องออกกําลังกาย
ฯ ลฯ
- อบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
- อุดหนุนงบประมาณให้กับ
หมู่บ้านในเขต อบต.บ่อนอก
จํานวน 144 หมู
หม่่บ้านๆละ 10,000
-เมืองปลอดภัย ,สะอาด
คุณภาพชีวิตที่ดี,วัฒนธรรม
ธรรมาภิบาล ที่ดี

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000

20,000

100,000

100,000

30,000

30,000

140,000

140,000

20,000

20,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

20,000

-ประชาชนบริโภคอาหาร
ที่มีประโยชน์และปลอดภัย
100,000 -ประชาชนและสมาชิกชมรม
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

อบต.บ่อนอก
สอ. 4 แห่ง
อบต.บ่อนอก
สอ. 4 แห่ง

30,000

- ผู้สูงอายุมีสุขภาพ และมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
140,000 - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
บริการสาธารณสุขที่ดีขึ้น

อบต.บ่อนอก
พัฒนาสังคม
อบต.บ่อนอก

20,000

อบต.บ่อนอก

-เมืองและชุมชนน่าอยู่ยิ่งขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข
4.4 แนวทางการพัฒนา การป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และโรคระบาด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

- เพื่อป้องกัน และควบคุม
โรคไข้เลือดออก

2 ควบคุมและป้องกันไข้มาลาเรีย

- เพื่อควบคุมและป้องกัน
ไข้มาลาเรีย

3 ป้องกันและกําจัดโรคพิษสุสนันัขบ้า

- เพอควบคุ
เพื่อควบคมและป้
มและปองกน
องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

4 เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุข
ในพื้นที่

- เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน
ปัญหาสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้
-จัดหาเครื่องพ่นหมอกควัน
-ฉีดพ่นหมอกควัน
- สนับสนุนน้ํามันดีเซล / เบนซิน
- สนับสนุนทรายอะเบท/น้ํายาเคมี
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้
-พ่นสารเคมีป้องกัน
- ชุบมุ้ง
ฯลฯ
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู
วามร้้
- จัดซื้อวัคซีน ฉีดวัคซีนป้องกันให้สุนัข
แมว ฯลฯ
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้
อสม. ประชาชนในตําบล
- ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
-ป้องกัน ควบคุม โรคไม่ติดต่อ
- ป้องกันควบคุมโรคระบาด
- ดูแลสุขภาพจิต ฯลฯ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

50,000

50,000

50,000

- สามารถป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก
- ลดจํานวนผู้ป่วย
ไข้เลือดออก

อบต.บ่อนอก
สอ. 4 แห่ง

20,000

20,000

20,000

- สามารถป้องกันและควบคุม
โรคไข้มาลาเรีย

อบต.บ่อนอก

5
50,000

50,000
5

50,000
5

-ประชาชนมี
ประชาชนมีความปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

อบต.บ่
อบต บ่อนอก

50,000

50,000

50,000

- สามารถป้องกันควบคุม
ปัญหาที่เกี่ยวกับสาธารณสุข
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อบต.บ่อนอก
สอ. 4 แห่ง
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข
4.5 แนวทางการพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ฝึกอบรม และ ฝึก ทบทวน อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร. )
อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย (OTOS)
และชุด ชรบ.

องกันและลดอบับตตภยทางทองถนน
ิภัยทางท้องถนน
2 ป้ปองกนและลดอุ
ในช่วงเทศกาล (7 วันอันตราย)
3 สนับสนุนการอยู่เวรยาม และ
ตรวจยามหมู่บ้าน
4 โครงการ จัดการจราจร ภายในตําบล

5 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-เพื่อทบทวนความรู้ ความ
สามารถ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของ อปพร.
-เพื่อทบทวนความรู้ ความ
สามารถ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของ ชุด ชรบ.
-เพื่อทบทวนความรู้ ความสามารถ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
บรรเทาสาธารณภัย
- เพือ่ ป้องกันและลดอุ
และลดอบับัติภัย
บนท้องถนน
-เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอกภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-เพื่อให้การสัญจรไป-มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
ลดและป้องกันอุบัติเหตุ
- เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบสาธารณภัย

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-จัดฝึกอบรมเพิ่มเติม
-จัดซื้อชุดเครื่องแต่งกาย
-จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ
ในการดับเพลิงและสาธารณภัย
- จัดตั้งศูนย์กู้ภัย
ฯลฯ

300,000

300,000

300,000

-อปพร. มีความเข้าใจ ใน
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
-ชุด ชรบ. มีความเข้าใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
-ลดความเดือดร้อนได้
ทันท่วงที

อบต.บ่อนอก

- จดตงจุ
จัดตั้งจดบริ
ดบรการ
การ
- สนับสนุนเบี้ยเลี้ยง อาสาสมัคร
- สนับสนุนอาหาร/เครื่องดื่ม ฯลฯ
-อุดหนุนงบประมาณในการอยู่
เวรยาม หมู่ที่ 1 - 14 ฯลฯ
- จัดทําป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร
ป้ายเตือนระวังสัตว์ ตีเส้นจราจร
ป้ายทางเข้าหมู่บ้าน ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณภัย
ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย
ภัยแล้ง ไฟป่า โรคระบาด ฯลฯ

30,000

30,000

30,000

- ประชาชนมีความปลอดภัย
และได้รับการช่วยเหลือ

อบต.บ่
อบต บ่อนอก

15,000

15,000

15,000

อบต.บ่อนอก

20,000

20,000

20,000

- ประชาชนมีความปลอดภัย
และได้รับการช่วยเหลือ
- สามารถป้องกันและลด
อุบัติเหตุ ภายในตําบล

50,000

50,000

50,000

- ประชาชนมัความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น

อบต.บ่อนอก

อบต.บ่อนอก

577

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร และการพัฒนาท้องถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการ อบต.บ่อนอกเคลื่อนที่

-เพื่อให้บริการประชาชน
ในด้านต่าง ๆ และรับทราบปัญหา

2 ส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตยทุกประเภท

-เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงสิทธิและ
หน้าที่ของตนเองในทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย
-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในระบอบ
ประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมในการ
ปกครองทัง้ ในระดับท้องถิน่ และระดับชาติ

3 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการปกครองส่วนท้องถิน่
4 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ สําหรับ
ประชาชนไว้อ่านประจําตําบล
5 สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ที่ รัฐบาล
กระทรวง และ จังหวัด กําหนดหรือมี
แนวทางให้ อบต. จัดขึ้น
6 ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนในการ
รวมกลุ่มหรือทํากิจกรรมเพื่อการมี
ส่วนร่วม

-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
รู้ข่าวสารทันต่อเหตุการณ์
- เพื่อสนับสนุนโครงการ
กิจกรรม ที่ รัฐบาล กระทรวง
และจังหวัดกําหนดหรือมี แนว
ทางให้ อบต. จัดขึ้น
- เพื่อให้ประชาชนได้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศชาติ
-เพื่อเป็นการสนับสนุน
การรวมกลุ่มของประชาชน
หรือทํากิจกรรม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-ออกเคลื่อนที่ไปทุกหมู่บ้าน
ในพื้นที่ หมู่1 - หมู่ 14
- จัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค
- จัดซื้อเวชภัณฑ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ
-การเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม
สมาชิกสภา อบต.
-จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
-จัดอบรมประชาชนในพื้นที่
-แต่งตั้งตัวแทนประชาคมร่วม
เป็นคณะกรรมการ เกีย่ วกับ
การบริการสาธารณะ ของ อบต. ฯลฯ
- จัดซื้อหนังสือพิมพ์

300,000

300,000

300,000

50,000

50,000

50,000

60,000

60,000

60,000

15,000

15,000

- สนับสนุนโครงการ กิจกรรม ที่รัฐบาล
กระทรวงและจังหวัดกําหนดหรือมี
แนวทางให้อบต. จัดขึ้น เช่นโครงการ
ร่วมมือร่วมใจคนไทยต้องไม่โกง ฯลฯ
- ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
-จัดเวทีประชาคม
-สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม
ของกลุ่มของประชาชน
-ส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชน
-สนับสนุนวิทยุชุมชน ฯลฯ

100,000

100,000

30,000

30,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
-ประชาชนได้รับบริการ
และมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการบริหารงานของ
อบต. และส่วนราชการอื่น
-ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมทางการเมือง

-ประชาชนมีความรู้ในระบอบ
ประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมในการ
ปกครองทัง้ ในระดับท้องถิน่ และ
ระดับชาติ
15,000 -ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร
อย่างทั่วถึง
100,000 - ประชาชนมีส่วนร่วม และ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ใน
กิจกรรมของหน่วยงาน
ภาครัฐ
30,000 - ประชาชนได้รู้ข้อมูล
ในการพัฒนา และรับรู้
เกี่ยวปัญหากับต่าง ๆ
-ประชาชนในเขต อบต.
รวมกลุ่มที่เข้มแข็งและร่วม
แรงร่วมใจที่จะพัฒนาตําบล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต.บ่อนอก

อบต.บ่อนอก

อบต.บ่อนอก

อบต.บ่อนอก
อบต.บ่อนอก

อบต.บ่อนอก

588

ที่

โครงการ

7 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมฟัง
การประชุมสภา อบต. และ
ร่วมแสดงความคิดเห็น

8 ก่อสร้าง/ปรับปรุง ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการรับฟังการ
ประชุม สภา อบต.
-เพื่อรับฟังปัญหา , ข้อคิด
เห็นของประชาชน
-เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม
ส่วนรวมของหมู่บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
-เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าที่ สมาชิกสภา อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
-เพื่อให้บุคลากรของ อบต.
ได้ศึกษาความรู้และประสบการณ์
ด้านการบริหารงาน ของ อบต.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-สนับสนุนให้ประชาคม
ในพื้นที่ เข้ารับฟังการ
ประชุมสภา อบต.
-จัดทําตู้รับความคิดเห็น

5,000

5,000

5,000

-ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา และ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
แสดงความคิดเห็น

อบต.บ่อนอก

- ก่อสร้าง/ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร
- ติดตาข่ายรอบอาคาร
- ติดพัดลมภายในอาคาร
ฯลฯ

50,000

50,000

50,000

-ประชาชนมีสถานที่สําหรับ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ

อบต.บ่อนอก

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
5 2 แนวทางการพฒนา
แนวทางการพัฒนา พัพฒนาความรู
ฒนาความร้้ ความสามารถ ของบคลากรให้
ของบุคลากรให้ประสิทธิภาพ ยึดหลกบริ
หลักบริการธรรมาภิบาล และลดขั
และลดขนตอนการทางาน
้นตอนการทํางาน
5.2
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 พัฒนาศักยภาพและความรู้ของ
เจ้าหน้าที่ อบต. ในการปฏิบัติงาน
2 ส่งเสริมการเรียนปริญญาตรี ,
ปริญญาโท สําหรับพนักงานส่วน
ตําบล ,พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต.
คณะผู้บริหาร อบต. และผู้ดูแลเด็ก
3 จัดอบรมศึกษาดูงานของสมาชิก
พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง และ
ผู้นําชุมชนในหมู่บ้าน,อสม. ,ผู้ใหญ่บ้าน
กลุ่มสตรี , คณะครูอาจารย์ ฯลฯ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- จัดเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
-ให้พนักงานส่วนตําบล และ
สมาชิกสภา อบต. ได้เรียน
ปริญญาตรี,ปริญญาโท
คณะผู้บริหาร อบต.
-จัดทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการทํางานของทุกส่วน

50,000

50,000

150,000

500,000

50,000

150,000

-เจ้าหน้าที่มีความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานมากขึ้น
150,000 -เจ้าหน้าที่มีความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น

อบต.บ่อนอก

500,000

500,000

อบต.บ่อนอก

-บุคลากรของ อบต.
มีความรู้และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน

อบต.บ่อนอก

599

ที่

โครงการ

4 พัฒนาศักยภาพหน่วยสนับสนุนภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5 โครงการอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นหรือ
องค์กรเอกชน/กลุ่ม ตามอํานาจหน้าที่

วัตถุประสงค์
-เพื่ออุดหนุน สํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ในการสนับ
สนุนภารกิจ ของ อปท.
- เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้
หน่วยงานอื่นตามอํานาจหน้าที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-อุดหนุน สํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ในการสนับ
สนุนภารกิจ ของ อปท.
- อุดหนุนงบประมาณ
ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
5.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของ อบต. ให้ครอบคลุมทั่วถึงมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
เป้าหมาย
ทที่
โครงการ
วัตถประสงค์
วตถุ
ประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
(ผลผลตของโครงการ)
1 พัฒนาประสิทธิภาพระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

2 จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้
ประชาชนเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

-เพื่อให้ อบต. ได้มีข้อมูล
และการประมวลผลการ
ประเมินภาษีให้ครบถ้วน
และถูกต้อง
-เพื่อให้ประชาชนชําระ
ภาษีและค่าธรรมเนียม
ตามเวลาที่กําหนด

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

10,000

10,000

10,000

-พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ของ อบต.

อบต.บ่อนอก
หน่วยงานอื่น

50,000

50,000

50,000

- พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่

อบต.บ่อนอก

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
จะไดรบ

หน่วยงาน
ทรบผดชอบ
ที่รับผิดชอบ

-ปรับปรุงระบบโปรแกรม

300,000

300,000

300,000

-อบต. สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้ครบถ้วน ถูกต้อง

อบต.บ่อนอก

-จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
-จักทําเอกสารประชาสัมพันธ์

20,000

20,000

20,000

-ประชาชนชําระภาษี
และค่าธรรมเนียม
ตามเวลาที่กําหนด

อบต.บ่อนอก
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5.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุง สถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้สํานักงาน

-เพื่อเพิ่มความสะดวก
ประหยัด ปลอดภัย และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

2 ค่าบํารุงรักษา/ซ่อมแซมและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ เครื่องใช้สํานักงาน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

3 ก่อสร้างอาคารที่ทําการ อบต.บ่อนอก

-เพื่อให้มีสํานักงานสําหรับ
ปริการประชาชนอย่างเพียง
พอและรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
- เพื่ออํานวยความสะดวกแก่
ผู้มาติดต่อราชการ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

4 ปรับปรุงบริเวณที่ทําการ อบต.

5 ติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ 9

-เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร มีประสิทธิภาพ

-เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
-โต๊ะ,เก้าอี้,ตู้
-เครื่องถ่ายเอกสาร
-เครื่องมือสํารวจออกแบบ
-รถกระเช้าไฟฟ้า
-รถยนต์ / รถจักยานยนต์
-รถเก็บขยะ ,รถยนต์กู้ภัย ฯลฯ
- ค่าบํารุงรักษา/ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์เช่น คอมพิวเตอร์
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรินท์ ฯลฯ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- อาคารสํานักงาน แห่งใหม่

-ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร
-จัดทําสวนหย่อม
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตภาย
ในที่ทําการ อบต.
- ก่อสร้างลานคอนกรีต
- ก่อสร้างห้องน้ํา
- ที่จดรถสําหรับประชาชน ฯลฯ
- ติดตั้งหอกระจายข่าว ม.9

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 -มีอุปกรณ์เครื่องใช้ใน
สํานักงานเพียงพอกับ
ความต้องการในการ
ปฏิบัติงาน

40,000

- มีอุปกรณ์ เครื่องใช้ใน
สํานักงานเพียงพอกับความ
ต้องการและสามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
4,000,000 4,000,000 4,000,000 -มีสํานักงานที่สามารถ
รองรับการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชนที่เพิ่มขึ้น
300,000
300,000
300,000 - มีภูมิทัศน์ ที่งดงาม และมี
สิ่งอํานวยความสะดวก
เหมาะสม สําหรับให้บริการ
ประชาชน

350,000

40,000

-

40,000

-

-ประชาชนสามารถรับรู้
ข่าวสารได้ดีขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต.บ่อนอก

อบต.บ่อนอก

อบต.บ่อนอก

อบต.บ่อนอก

อบต.บ่อนอก
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ที่

โครงการ

6 ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ 5
7 ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม หอกระจายข่าว
และเสียงตามสาย

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร มีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ติดตั้งเสียงตามสาย ม.5
- ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม
เสียงตามสาย และหอกระจายข่าว
หมู่ 1 - หมู่ 14

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

100,000

100,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

150,000

-ประชาชนสามารถรับรู้
ข่าวสารได้ดีขึ้น
100,000 -ประชาชนสามารถรับรู้
ข่าวสารได้ดีขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต.บ่อนอก
อบต.บ่อนอก

5.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริการประชาชน
ที่

โครงการ

1 ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนต
ระบบอินเตอร์เน็ต / พัฒนาระบบ
โปรแกรม

2 พัฒนาศักยภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ
อบต. ระดับอําเภอ

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ประชาชน /
นักเรียน/นักศึกษา/ส่วนราชการ
ได้ใช้บริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
-เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ให้มีความทันสมัย
เพื่ออุดหนุน อบต. เกาะหลัก
ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าว
สารของ อบต. ในอําเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ให้บริการประชาชนเพื่อ
ใช้บริการสืบค้นข้อมูมลทาง
ลทาง
อินเตอร์เน็ต
-ปรับปรุงระบบโปรแกรม
- ค่าจัดทําเว็บไซด์ ฯลฯ
-เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต. ใน อําเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ ฯลฯ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

30,000

30,000

30,000

- ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูล
และนําไปใช้ประโยชน์
ทันต่อข่าวสารปัจจุบัน

อบต.บ่อนอก

18,000

18,000

18,000

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ
อบต. ในอําเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์

อบต.บ่อนอก
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
6.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และการดูแลรักษาที่สาธารณะ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน
ภายในตําบล

-เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่า
และแหล่งสัตว์น้ํา

2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

-เพื่อให้ประชาชนพร้อม
กันปลูกต้นไม้ปลูกจิตสํานึก
ในการรักษาป่า

3 อนุรักษ์สัตว์น้ําเค็ม และสัตว์ตัวเล็ก
เช่น หอย ฯลฯ ระยะทางจากฝั่ง ถึง
แนวปะการัง และจัดตัง้ ธนาคารปู
ธนาคารป

-เพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ํา
แนวชายฝั่ง

4 พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม / ที่สาธารณะ

-เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม
ที่สาธารณะ

-ปลูกป่าชายเลน
-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา
ฯลฯ
-ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
- การอนุรักษ์ต้นน้ําลําธาร
-ปลูกป่าสองข้างถนน
-ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ
-สนับสนุนงบประมาณ
-จัดฝึกอบรม
-เฝ้
เฝ้าระวังคุคณภาพน้
ณภาพนําํ ชายฝัง่
- วางปะการังหรือวางซั้ง
ฯลฯ
-ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
บุกรุกที่สาธารณะ
-งานรังวัด งานดําเนินคดี
- ฯลฯ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

30,000

30,000

30,000

-พื้นที่ป่าและแหล่งสัตว์
น้ํามีความอุดมสมบูรณ์

อบต.บ่อนอก

20,000

20,000

20,000

-พื้นที่ป่ามีความอุดม
สมบูรณ์

อบต.บ่อนอก

30,000

30,000

30,000

-สัตว์น้ํามีความอุดม
สมบูรณ์

อบต.บ่อนอก

100,000

100,000

100,000

-ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม และที่สาธารณะ
ไม่ถูกทําลาย

อบต.บ่อนอก
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6.2 แนวทางการพัฒนา การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษต่าง ๆ
ที่

โครงการ

1 จัดหาพื้นที่กําจัดขยะ และสร้างระบบ
กําจัดขยะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตําบลบ่อนอกได้มีสถานที่กําจัดขยะ
และรักษาสิ่งแวดล้อม
- กําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ

-ก่อสร้างระบบกําจัดขยะ
-จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์,ครุภัณฑ์
- จ้างพนักงานเก็บขยะ
- จัดซื้อถังขยะ
- จัดซื้อรถเก็บขยะ ฯลฯ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 -มีสภาพแวดล้อมที่ดี
และสามารถควบคุมขยะ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
-ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ถูกสุขลักษณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
6.3 แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสํานึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ทที่
โครงการ
วัตถประสงค์
วตถุ
ประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
(ผลผลตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
2 สนับสนุนน้ํามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นในการออกตรวจหน้าน้ํา
อ่าวบ่อนอก

-เพื่อให้ประชาชนในตําบล
ได้มีส่วนร่วมในการพิทักษ์ชายหาด
-เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ชายฝั่ง

-สนับสนุนงบประมาณ
-จัดกิจกรรมร่วมกันในการ
พัฒนาชายหาด ฯลฯ
-จัดหาน้ํามัน
-สนับสนุนอุปกรณ์

ทะเลไม่ให้ถูกทําลาย

ฯลฯ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
จะไดรบ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต.บ่อนอก

หน่วยงาน
ทรบผดชอบ
ที่รับผิดชอบ

30,000

30,000

30,000

-ชายทะเลมีความสะอาด
มีนักท่องเที่ยวเพิ่ม

อบต.บ่อนอก

30,000

30,000

30,000

-ชายฝั่งทะเลมีความ
อุดมสมบูรณ์

อบต.บ่อนอก
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ส่วนที่ 6
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสูก่ ารปฏิบตั ิและการติดตาม ประเมินผล
-----------------------------------การติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาสามปีนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3) กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี
จุดมุ่งหมายสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีนั้น คือการการประเมินว่ามีการ
นําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร เพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์
ผลของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวมรวบข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปีฉบับต่อไป
การกําหนดวิธกี ารติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoning)
หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูล
ป้ อ นกลั บ (feedback) เกี่ ย วกับ การดํ า เนิ น งานโครงการ ปั ญ หาที่ กํ าลั ง เผชิญ อยู่ แ ละประสิ ท ธิ ภ าพของวิ ธี ก าร
ดําเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
(cost-effective) ดํ าเนินงานด้านต่ างๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูล ป้ อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่าง ๆ, การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา, การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดําเนินงานได้แก่
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นภายใต้แ ผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคมหรือไตรมาสที่ 1
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....................................
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่
( ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
( ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
( ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
( ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

๗๐
ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
ปีที่ 1

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงการ

ปีที่ 2

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

ปีที่ 3

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

รวม

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

รวม

4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ปีที่ 1

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงการ

ปีที่ 2

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

ปีที่ 3

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

รวม

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

รวม

5.ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี......................
จํานวนโครงการ
ที่เสร็จ

ยุทธศาสตร์
จํานวน

รวม

ร้อยละ

จํานวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ
จํานวน

ร้อยละ

จํานวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ดําเนินการ
จํานวน

ร้อยละ

จํานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก
จํานวน

ร้อยละ

จํานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม
จํานวน

ร้อยละ

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด
จํานวน ร้อยละ

๗๑
6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี...................
งบปกติ
ยุทธศาสตร์

จํานวนเงิน

เงินสะสม
ร้อยละ

จํานวนเงิน

รวม
ร้อยละ

จํานวนเงิน

ร้อยละ

รวม

ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี......................
ผลการดําเนินงาน
โครงการ

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ

งบประมาณ
ยังไม่ได้
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ได้รับ

งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป

รวม

ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
การประเมินผล (Evaluation) เป็นสิ่งหนึ่งที่จําเป็นสําหรับการดําเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่
อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จตาม
แผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้
ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่
สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า
และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม อย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

๗๒
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่
แบบรายงานแบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเนื้อหาที่สําคัญในการ
ประเมินได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (ผล
จากแบบรายงานแบบที่ 3/2) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดําเนินงานในแต่ล ะยุทธศาสตร์ และการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/3)
แบบรายงานแบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คําชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้งหลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น....................................
2. วัน / เดือน /ปี ที่รายงาน.................................................
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี..................................
3. ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน

ยุทธศาสตร์

จํานวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงาน
4. ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ประเด็น
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

8 ) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจมาก

พอใจ

ไม่พอใจ

๗๓
5. ผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1.......................................
1 ) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

2 ) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก

หน่วย

ก่อน
ดําเนินการ
(จํานวน)

ผลการดําเนินงาน
หลัง
ดําเนินการ
(จํานวน)

เพิ่ม / ลด

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
คําชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) ต่ํากว่า 20 ปี
( ) 20-30 ปี
( ) 31-40 ปี
( ) 41-50 ปี
( ) 51-60 ปี
( ) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
( ) อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ
( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
( ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
( ) รับจ้าง
( ) นักเรียนนักศึกษา
( ) เกษตรกร
( ) อื่น ๆ (ระบุ)................................................

๗๔
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอกในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
ความพึงพอใจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

มากพอใจ

พอใจ

ไม่พอใจ

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
คําชี้แจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์...................................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) ต่ํากว่า 20 ปี
( ) 20-30 ปี ( ) 31-40 ปี
( ) 41-50 ปี
( ) 51-60 ปี ( ) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
( ) อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ
( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
( ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
( ) รับจ้าง
( ) นักเรียนนักศึกษา
( ) เกษตรกร
( ) อื่น ๆ (ระบุ)................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอกในการพัฒนา
ด้าน............................โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอกของท่านเท่าใด
ความพึงพอใจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

คะแนน
( 10 คะแนน)

๗๕
การกําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ซึ่งได้กําหนดเป็น
การติดตามรายไตรมาส คือ
ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม
ไตรมาสที่ 2 มกราคม – มีนาคม
ไตรมาสที่ 3 เมษายน – มิถุนายน
ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน
และประเมินผลลัพธ์ในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
*******************************************

