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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน
พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1. เพื่อเปน เครื่องมือกําหนดทิศทางการพั ฒนาขององค การบริ หารสว นตําบลบ อนอกที่
ชัดเจน
และสามารถนําไปพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อลดปญหาความซ้ําซอน ความขัดแยง และความลาชาในการปฏิบัติงาน เพื่อให
ประชาชนมีโอกาสไดรับบริการสาธารณะที่ดีขึ้น
3. เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาสามป ใหมีความสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให
บรรลุตามจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา โดยมีกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาเปนหลัก
1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบอนอก จัดประชุมประชาคมทองถิ่น
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนารับทราบปญหา ความตองการ ประเด็น
การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
จากหนวยงานตางๆและขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและขอมูล นํามา
วิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
บอนอก
3. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบอนอก พิจารณารางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
4. ผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอสภาองคการบริหารสวนตําบล
บอนอก เพื่อใหความเห็นชอบ
5. ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
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1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ทําใหการบริหารแผนงาน และกิจกรรม โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
บอนอกในอนาคตมีความสะดวกรวดเร็ว คลองตัว เรียบรอยและมีระบบ
2. ทํ าให อ งคก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลบ อ นอกสามารถให บ ริ ก ารประชาชนได อ ย า งทั่ ว ถึ ง
สามารถ แกไขปญหาความเดือดรอนและความตองการของทองถิ่นไดอยางแทจริง
3. ทําใหการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบอนอกมีโอกาสละความเปนไปไดที่จะ
สามารถบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค บังเกิดผลสัมฤทธิ์ ในภาพรวมสูงขึ้น
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บทที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลบอนอก
……………………
2.1 ขอมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา ฯลฯ
ประวัติความเปนมา
ตําบลบอนอกเดิมชื่อวา “ตําบลปากคลองเกลียว” มีขุนเกลียวกลมราชเปนกํานันคนแรกขึ้น
การปกครองกับอําเภอเกาะหลัก หรืออําเภอเมืองในปจจุบัน ตอมาเมื่อเดือนตุลาคม 2485 ไดเปลี่ยนชื่อเปน
ตําบลบอนอก คําวา “บอนอก” ในปจจุ บันเปนชื่อหมูบานบอนอก หมูที่ 6 เลากันวาในอดีตที่หมูบานนี้
ชาวบานขุดบอน้ําในหมูบานพบแตน้ําเค็ม น้ํากรอย ใชบริโภคไมได จึงออกมาขุดบอน้ําที่ปาละเมาะนอก
บานพบบอน้ําจืดใชดื่มได ชาวบานจึงเรียกวา “บอนอก” ซึ่งหมายถึงบอน้ําที่อยูนอกบาน ตอมาจึงมีชาวบาน
มาตั้งบานเรือนอยูในบริเวณแหลงน้ําจืดมากขึ้นจนกลายเปนหมูบาน เรียกวาหมูบานบอนอก เมื่อมีการเปลี่ยน
ชื่อตําบลจากเดิม ซึ่งขณะนั้นกํานันปากคลองเกลียวอยูที่บานบอนอก จึงใชชื่อบานบอนอกเปนชื่อตําบลบอ
นอก ตั้งแตนั้นมา
2.1.1 สถานที่ตั้ง
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบอนอก ตั้งอยูหมูที่ 7 บานคลองชายธง ตําบลบอนอก
อําเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยูหางจากที่วาการอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ระยะทาง 24
กิโลเมตร กอตั้งบนที่สาธารณะสําหรับพลเมืองใชรวมกัน บนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร 3 งาน 26 ตารางวา
ตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เลขที่ 19195 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2546 มีอาณาเขตติดตอกับตําบล
และอําเภอใกลเคียง ดังนี้
- ทิศเหนือ
ติดตอกับ
ตําบลกุยเหนือ , ตําบลกุยบุรี และตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี
- ทิศใต
ติดตอกับ
ตําบลอาวนอย อําเภอเมืองฯ
- ทิศตะวันออก ติดตอกับ
ทะเลอาวไทย
- ทิศตะวันตก ติดตอกับ
สหภาพเมียนมาร
2.1.2 สภาพภูมิประเทศ
ตําบลบอนอกมีพื้นที่รวมประมาณ 189 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 141,980 ไร สภาพ
พื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสูทะเลอาวไทย ทางทิศตะวันออกมีถนนเพชรเกษมตัด
ผานคั่นระหวางพื้นที่ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของตําบลบอนอก พื้นที่ทางทิศตะวันตกมีคุณภาพ
ของดิ น ดี เหมาะแก ก ารทํ า อาชี พ การเกษตร โดยพื้ น ที่ ฝ ง ตะวั น ออกมี ส ภาพดิ น เป น ดิ น ร ว นปนทราย
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ การประมงชายฝง , การเพาะเลี้ยงลูกกุง , การเลี้ยงกุง , การเกษตร และ
การปศุสัตว
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2.1.3 สภาพภูมิอากาศ
มีฤดูกาล 3 ฤดู ดังนี้
- ฤดูหนาว
ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือน ธันวาคม ถึง กุมภาพันธ
- ฤดูรอน
ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือน มีนาคม ถึง เดือน พฤษภาคม
- ฤดูฝน
ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือน มิถุนายน ถึง เดือน พฤศจิกายน
2.1.4 ลักษณะการปกครอง
แบงพื้นที่ออกเปน 14 หมูบาน
2.1.5 ประชากร
จํานวนประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอนอก สํารวจ ณ เดือน กันยายน 2549
มีจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 7,260 คน แยกเปนชาย จํานวน 3,578 คน หญิง จํานวน 3,682 คน
ครัวเรือน จํานวน 2,255 ครัวเรือน ซึ่งจําแนกประชากรเปนรายหมู ไดดังนี้

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

จํานวนประชากร (คน)

จํานวน
ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

ปากคลองเกลียว
ปากตะโล
ทาฝาง
ละลอง
คลองเกา
บอนอก
คลองชายธง
ทุงโก
หนองปุหลก
สองพี่นอง
ยุบพริก
เข็ดกา
หนองบุญยงค
ทุงบัวทอง

79
69
42
76
166
249
298
172
221
389
116
129
134
115

159
116
83
111
249
447
468
263
352
555
202
224
139
210

145
141
82
114
272
431
507
269
315
584
231
194
168
229

304
257
165
225
521
878
975
532
667
1,139
433
418
307
439

รวมทั้งหมด

2,255

3,578

3,682

7,260

หมูที่

ชื่อหมูบาน

ที่มา

: สํานักทะเบียนอําเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ (สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง)
- อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอนอกเต็มทั้ง 14 หมูบาน
- มีหมูบานทีเ่ ปนหมูบาน อพป. 6 หมูบาน ไดแก หมูท ี่ 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12
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2.1.6 สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก
- การปลูกพืชไร เชน สับปะรด , วานหางจระเข
- การทํานา
- การปลูกพืชสวน เชน มะพราว , มะมวง , ขนุน เปนตน
- การประมง เชน ประมงชายฝง
- การปศุสัตว เชน การเลี้ยงโคนม , โคเนื้อ , สุกร , ไก เปนตน
หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอนอก
- บอเพาะลูกกุง
จํานวน 5 ราย
- เลี้ยงสัตว
จํานวน 43 ราย
- ขายของชํา
จํานวน 74 ราย
- รานอาหาร
จํานวน 6 ราย
- อูซอมรถ
จํานวน 7 ราย
- ปมน้ํามัน
จํานวน 5 ราย
- บานเชา
จํานวน 2 ราย
- โรงสีขาว
จํานวน 2 ราย
- รานวัสดุกอสราง
จํานวน 1 ราย
จํานวน 3 ราย
- รานปะยาง
- รานขายปุย เคมี
จํานวน 1 ราย
- โทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวน 2 ราย
- รานคาสหกรณ
จํานวน 2 ราย
- รานตัดผา
จํานวน 1 ราย
- โรงงาน
จํานวน 1 แหง
2.1.7 การศึกษา
การศึกษาในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอนอก มีจดั การศึกษาตั้งแตระดับกอน
ประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีโรงเรียนอยูใ นเขตองคการบริหารสวนตําบลบอนอก
จํานวน 9 โรงเรียน คือ
โรงเรียนประถมศึกษา
1. โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว
ตั้งอยู หมูที่ 1
2. โรงเรียนบานทาฝาง
ตั้งอยู หมูที่ 3
3. โรงเรียนวัดบอนอก
ตั้งอยู หมูที่ 6
4. โรงเรียนบานคอกชาง
ตั้งอยู หมูที่ 7 (ขยายโอกาส คือ ม.3)
5. โรงเรียนบานคลองชายธง
ตั้งอยู หมูที่ 7
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6. โรงเรียนบานหนองปุหลก
7. โรงเรียนบานยุบพริก
8. โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธอนุสรณ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
1. โรงเรียนหวากอวิทยาลัย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองเกา
ศูนยการเรียนชุมชน
1. ศูนยการเรียนชุมชนตําบลบอนอก
2.1.8 สถาบันและองคกรการศาสนา
วัด มีจํานวน 6 แหง
1. วัดปากคลองเกลียว
2. วัดอูตะเภา
3. วัดรอดประดิษฐ
4. วัดบอนอก
5. วัดคลองชายธง
6. วัดสี่แยกบอนอก
ที่พักสงฆ มีจาํ นวน 3 แหง
1. ที่พักสงฆบานหนองปุหลก
2. ที่พักสงฆบานยุบพริก
3. ที่พักสงฆบานหนองบุญยงค

ตั้งอยู หมูที่ 9
ตั้งอยู หมูท่ี 11
ตั้งอยู หมูที่ 13
ตั้งอยู หมูที่ 7
ตั้งอยู หมูที่ 5
ตั้งอยู หมูที่ 7 (หอประชุมอบต.บอนอก)

ตั้งอยู
ตั้งอยู
ตั้งอยู
ตั้งอยู
ตั้งอยู
ตั้งอยู

หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่

1
3
5
6
7
10

ตั้งอยู หมูที่ 9
ตั้งอยู หมูท่ี 11
ตั้งอยู หมูที่ 13

2.1.9 การสาธารณสุข
สถานีอนามัยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอนอก มีจํานวน 4 แหง
1. สถานีอนามัยบานบอนอก
ตั้งอยู หมูที่ 5
2. สถานีอนามัยบานดอนซอ
ตั้งอยู หมูที่ 7
3. สถานีอนามัยบานทุงโก
ตั้งอยู หมูที่ 13
4. สถานีอนามัยบานหนองปุหลก
ตั้งอยู หมูที่ 9
2.1.10 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
1. มีปอมยามรักษาความปลอดภัยบริการ ประจําหมูบาน 14 หมูบาน หมูละ จํานวน 1 แหง
2. มีศูนยบริการประชาชนตําบลบอนอก สภ.อ. เมืองประจวบคีรีขันธ ตั้งอยู หมูท ี่ 7
(สี่แยกบอนอก)
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2.1.11 แหลงทองเที่ยว
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอนอก ทิศตะวันออกติดตอกับอาวไทย มีชายหาดระยะทางยาว
ประมาณ 15 กิโลเมตร อยูในพื้นที่ 4 หมูบาน ไดแก
- หมูที่ 1 ( บานปากคลองเกลียว )
- หมูที่ 5 ( บานคลองเกา )
- หมูที่ 6 ( บานบอนอก )
- หมูที่ 13 ( บานหนองบุญยงค )
ในเขตพืน้ ที่ หมูที่ 6 ( บานบอนอก ) มีชายหาดที่สวยงาม ชื่อ หาดหวาขาว (หาดคลองชายธง)
และมีธรรมชาติที่สวยงาม มีกิจกรรมที่หลากหลาย เชน
- ประมาณชวงเดือน เมษายน – สิงหาคม จะมีปลาวาฬวายน้ําอยูบริเวณแนวชายหาด
- ลิงแสม แถวปาชายเลน
- เลนน้ํา ,ชมนก , ตกปลา ฯลฯ
2.2 ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิน่
2.2.1 โครงสรางและอํานาจหนาที่ในการบริหารงาน
องคการบริหารสวนตําบลบอนอก เปนเขตการปกครองสวนทองถิ่น บริหารงานโดยคณะผูบริหาร
มีนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนผูบริหารสูงสุด มีพื้นที่การปกครองครอบคลุมทั้ง 14 หมูบาน การ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบอนอก แบงสวนราชการ ดังนี้
(1) สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบอนอก มีหนาที่ดําเนินการในกิจกรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และนโยบาย ขององคการบริหารสวน
ตําบล มีหนาที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานกิจการสภา อบต. งานธุรการ งานการเจาหนาที่ งานสวัสดิการ
งานการประชุม งานประชาสัมพันธ งานนิติกร งานวิเคราะหนโยบายและแผน งานบริหารงานบุคคล งาน
จัดทําแผนพัฒนาตําบล งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งาน
ส งเสริ ม การเกษตร งานสวั สดิ ก ารและสังคม งานสาธารณสุข และสิ่ ง แวดลอม งานจั ด ทํ าข อบัญญั ติ
งบประมาณ ประจําป งานขออนุมัติดําเนินการตามขอบังคับตลอดจนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับ
มอบหมาย ปจจุบันมีบุคลากรตามกรอบอัตรากําลัง จํานวน 11 คน
(2) สวนการคลัง มีหนาที่ดําเนินการ การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การ
ตรวจเงิน การหักภาษีเงินได และการนําสงงานที่เกี่ยวกับการตัดโอนเงิน งานรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
งานขออนุมัติเบิกตัดป และขอขยายเวลาเบิกจาย งานการจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพยสิน
หนี้สิน งบโครงการเงินสะสม งานการจัดทําบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได รายจาย งานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย ปจจุบันมีบุคลากรตามกรอบอัตรากําลัง จํานวน 5 คน
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(3) สวนโยธา มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับงานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบถนน อาคาร
สะพาน แหลงน้ํา ฯลฯ รายการประมาณการคาใชจายตามโครงการ งานควบคุมงานกอสราง และ ซอม
บํารุงทาง อาคาร สะพาน แหลงน้ํา งานควบคุมการกอสราง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
ปจจุบันมีบุคลากรตามกรอบอัตรากําลัง จํานวน 2 คน
โครงสรางในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบอนอก

องคการบริหารสวนตําบลบอนอก

สภา อบต.
สมาชิก 28 คน
วาระ 4 ป

คณะผูบริหาร
นายก อบต. 1 คน
รองนายก อบต. 2 คน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(นักบริหารงาน อบต.)

สํานักปลัด อบต.

สวนการคลัง

สวนโยธา
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2.2.2 สถานะการคลัง
องคการบริหารสวนตําบลบอนอก เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก การบริหาร
งบประมาณในปงบประมาณที่แลวมา คือในปงบประมาณ พ.ศ.2549 และประมาณการรายรับ รายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ดังรายการดังตอไปนี้
รายรับ ดาน / แผนงาน
ดาน / แผนงาน
ก. รายไดภาษีอากร
1. หมวดภาษีอากร
1.1 ภาษีบํารุงทองที่
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
1.3 ภาษีปาย
1.4 ภาษีสุรา
1.5 ภาษีสรรพสามิต
1.6 ภาษีมูลคาเพิ่ม
1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1.8 คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
1.9 คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมปาไม
1.10 คาภาคหลวงแร
1.11 เงินที่เก็บไดตามกฎหมายวาดวย
อุทยานแหงชาติ
1.12 อากรรังนกอีแอน
1.13 คาภาคหลวงปโตเลียม
ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร
1. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ คาใบอนุญาต
1.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
1.2 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
1.3คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก

ประมาณการรายรับ
ป 2549

รับจริง
ป 2549

ประมาณการรายรับ
ป 2550

11,696,200
280,000
64,000
23,000
231,000
1,200,000
4,500,000
1,100,000
4,000,000

15,644,235.93
280,705.11
47,645
9,147
663,786.64
2,922,745.70
6,467,689.32
403,235.74
4,676,630

11,926,400
280,000
50,000
15,000
300,000
2,500,000
4,900,000
270,000
3,300,000

1,800
400

17,493.15
569.10

2,000
14,000
400

270,000
26,000

132,232.88
22,356.29

270,000
25,000

212,800
6,000
500

163,752.94
6,594.30
820

165,081
6,000
600

13,000

8,100

11,300
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ประมาณการรายรับ
ป 2549
1.4 คาปรับการผิดสัญญา
192,800
1.5 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา
500
30,000
2. หมวดรายไดจากทรัพยสนิ
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
30,000
3. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
61,000
3.1 คาขายแบบแปลน
60,000
3.2 รายไดอนื่ ๆ ที่มิไดตั้งรับไว
1,000
3.3 เงินที่มผี ูอุทิศใหหรือบริจาค
3.4 คารับรองสําเนาและถายเอกสาร
3.5 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (คาขายของเกา)
ค. รายไดจากทุน
1. คาขายทอดตลาดหลักทรัพย
ง. เงินชวยเหลือ
5,800,000
1. เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนทั่วไป
สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที)่
รวมทั้งสิ้น
17,800,000
ดาน / แผนงาน

รับจริง
ป 2549
148,227
11.64
85,373.79
85,373.79
98,295
96,690
1,605
4,303,219
4,303,219

ประมาณการรายรับ
ป 2550
146,781
400
35,000
35,000
70,300
70,000
300
4,303,219
4,303,219

20,294,877

16,500,000

จากตาราง จะเห็นวาในป พ.ศ. 2549 องคการบริหารสวนตําบลบอนอก มีรายรับทั้งสิ้นเปนจํานวน
20,294,877 บาท โดยรายรับจากยอดภาษีอากร เปนรายรับขององคการบริหารสวนตําบลบอนอกที่มากที่สุด
คือจํานวน 15,644,235.93 บาท
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การบริหารรายจาย องคการบริหารสวนตําบลบอนอก มีการบริหารรายจายที่ตองจายในกิจกรรม
ตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ดังตอไปนี้
หมวด
รายจายตามงบประมาณรายจาย
1. งบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
3. หมวดคาจางชั่วคราว
4. หมวดคาตอบแทน
5. หมวดคาใชสอย
6. หมวดคาวัสดุ
7. คาสาธารณูปโภค
8. หมวดเงินอุดหนุน
9. หมวดคาครุภัณฑ
10. หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
11. รายจายอืน่
รวมรายจายตามงบประมาณรายจายทั้งสิน้
รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุ
วัตถุประสงค
รวมรายจายทั้งสิ้น

ประมาณการรายจาย

รายจายจริง

1,000,000
1,591,320
702,240
2,023,440
3,579,170
749,960
190,000
1,127,900
1,295,770
5,145,000
395,200

224,810
1,332,305
656,930
1,908,106
3,105,327
654,541.95
141,399.44
892,686.69
129,000
4,796,920
307,324.75

17,800,000

14,149,351
3,532,072

17,800,000

17,681,423
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2.3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปทผี่ านมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2549)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

โครงการ
ดานการเมือง การบริหาร
อบต.บอนอก เคลื่อนที่
คาโฆษณาเผยแพร
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
คาลงทะเบียน (ฝกอบรม สัมมนา)
ฝกอบรม (อบรมภาษาอังกฤษ ตามโครงการความรวมมือ
ทางวิชาการ)
อุดหนุนเงินใหกับที่ทําการปกครองอําเภอเมืองระจวบคีรี
ขันธ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการจัดซื้อที่ดิน หมูที่ 14
โครงการกอสรางปอมยามประจําหมูบาน หมู 2
โครงการกอสรางปอมยามประจําหมูบาน หมู 3
โครงการกอสรางปอมยามประจําหมูบาน หมู 4
โครงการกอสรางปอมยามประจําหมูบาน หมู 5
โครงการกอสรางปอมยามประจําหมูบาน หมู 6
โครงการกอสรางปอมยามประจําหมูบาน หมู 8
โครงการกอสรางปอมยามประจําหมูบาน หมู 9
โครงการกอสรางปอมยามประจําหมูบาน หมู 11
โครงการกอสรางปอมยามประจําหมูบาน หมู 12
โครงการกอสรางปอมยามประจําหมูบาน หมู 13
โครงการกอสรางปอมยามประจําหมูบาน หมู 14
สงเสริมและสนับสนุนกิจการ อปพร.
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จัดทําสวนหยอมหนาปายทีท่ ําการ อบต.บอนอก
จัดทําสวนหยอมบริเวณ อบต.บอนอก

งบประมาณ

สถานที่ดําเนินการ

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

หมูที่ 1 – 14
เขต อบต.บอนอก
อบต.บอนอก

89,000
17,999
420,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
293,104
193,847.6
79,969
19,819
5,089
127,451.35
40,000
60,000

หมูที่ 14
หมูที่ 2
หมูที่ 3
หมูที่ 4
หมูที่ 5
หมูที่ 6
หมูที่ 8
หมูที่ 9
หมูที่ 11
หมูที่ 12
หมูที่ 13
หมูที่ 14
เขต อบต.บอนอก

อบต.บอนอก

อบต.บอนอก
อบต.บอนอก
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ลําดับที่
1
2
3
4

5
6

1
2
3
4
5
6
7
8

โครงการ
ดานโครงสรางพื้นฐาน
กอสรางถนนในหมูบาน (ผิวจราจร คสล.) สายเกาไร หมู 1
กอสรางถนนในหมูบาน (ผิวจราจร คสล.) สายขางวัดอู
ตะเภา ถึง บานผูใหญอาจิณ หมู 3
กอสรางถนนในหมูบาน (ผิวจราจร คสล.) สายหนาโรงเรียน
บานหนองปุหลก – คันคลองชลประธาน หมู 9
กอสรางถนนลูกรังสายแยกทางหลวงชนบททุงโก – ยุบพริก
ผานขางไรผูใหญ ถึง ถนนทางหลวงชนบทบอนอก – หนอง
ยายเอม หมู 11
กอสรางถนนในหมูบาน (ผิวจราจร คสล.) สายซอย 2 หมู13
จางเหมาติดตั้งโคมไฟฟาสองสวางสาธารณะ หมู 10
ดานเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน
อุดหนุนเงินใหกับกลุมแมบา นเกษตรกรสองพี่นอง หมู 10
โครงการจัดเก็บขอมูล จปฐ. และบันทึกขอมูลเขา
คอมพิวเตอร
อุดหนุนเงินใหกับกลุมเยาวชนตําบลบอนอก
การสงเคราะหเบี้ยยังยังชีพผูพ ิการ
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
โครงการสวัสดิการและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและผูพกิ าร
อุดหนุนกลุมเกษตรผูปลูกขาวตําบลบอนอก
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

งบประมาณ

สถานที่ดําเนินการ

416,500
417,900

หมูที่ 1
หมูที่ 3

305,000

หมูที่ 9

393,000

หมูที่ 11

301,920
10,000

หมูที่ 13
หมูที่ 10

50,000
19,110

หมูที่ 10
เขต อบต.บอนอก

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

หมูที่ 1-14
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ลําดับที่
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

โครงการ
ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คาใชจายในการจัดงานตางๆ ซึ่งเปนวันสําคัญทางราชการ
และคาใชจายในพิธีศาสนา
มอบทุนการศึกษา
คาของขวัญ ของรางวัล กระเชาดอกไม และพวงมาลา
อุดหนุนเงินใหกับหมูบานในเขตตําบลบอนอก เพื่อจัดทํา
โครงการฟนฟูอนุรักษและสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย
(วันสงกรานต)
อุดหนุนเงินใหกับศูนยการศึกษานอกโรงเรียน อ.เมือง
ประจวบคีรีขนั ธ
อุดหนุนเงินใหกับโรงเรียนวัดปากคลองเกลียว
อุดหนุนเงินใหกับโรงเรียนบานทาฝาง
อุดหนุนเงินใหกับโรงเรียนวัดบอนอก (ทองวิทยา)
อุดหนุนเงินใหกับโรงเรียนบานคอกชาง
สงเคราะหอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียน
บานยุบพริก หมู 11
ปรับปรุงและพัฒนาโรงอาหารของ ร.ร.ยุวสมาคม
ประจวบคีรีขนั ธอนุสรณ หมู 13
อุดหนุนเงินใหกับโรงเรียนบานคลองชายธง
อุดหนุนเงินใหกับโรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธอนุสรณ

อุดหนุนเงินใหกับโรงเรียนบานยุบพริก
อุดหนุนเงินใหกับศูนยพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการ
จัดการศึกษาบอนอก (จัดงานวันเด็กแหงชาติ)
อุดหนุนเงินใหกับศูนยพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการ
จัดการศึกษาบอนอก
สงเคราะหอาหารเสริม (นม) ศูนยเด็กเล็กบานคลองเกา
สงเคราะหอาหารกลางวัน ศพด.บานคลองเกา
จัดซื้อเครื่องเลนสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดปากคลอง
เกลียว หมู 1

งบประมาณ

สถานที่ดําเนินการ

206,202

เขต อบต.บอนอก

30,000
800
25,000

ร.ร.เขตอบต.บอนอก

30,000

อบต.บอนอก

46,400
46,400
56,400
50,000
4,830.75

ร.ร.วัดปากคลองเกลียว

62,000

ร.ร.ยุวสมาคม ฯ

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

ร.ร.บานคลองชายธง

50,000

เขตอบต.บอนอก

13,560
11,400
58,750

ศพด.
ศพด.
ร.ร.วัดปากคลอง
เกลียว

เขต อบต.บอนอก
เขต อบต.บอนอก

ร.ร.บานทาฝาง
ร.ร.วัดบอนอก
ร.ร.บานคอกชาง
ร.ร.บานยุบพริก

ร.ร.ยุวฯ
ร.ร.ยุบพริก
เขตอบต.บอนอก
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ลําดับที่

โครงการ

งบประมาณ

สถานที่ดําเนินการ

58,750

ร.ร.บานคลองชายธง

58,750

ร.ร.บานทาฝาง

18,750

ร.ร.บานยุบพริก

60,000

ร.ร.บานหนองปุหลก

199,898
48,140
34,390.42
99,944
2,760

เขต อบต.บอนอก

24
25
26
27
28

จัดซื้อเครื่องเลนสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบานคลอง
ชายธง หมู 7
จัดซื้อเครื่องเลนสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบานทาฝาง
หมู 3
จัดซื้อเครื่องเลนสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบานยุบพริก
หมู 11
จัดซื้อเครื่องเลนสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบานหนอง
ปุหลก หมู 9
จัดงานแขงขันกีฬาตําบล
ซอมแซมหอกระจายขาว / เสียงตามสาย / เสียงไรสาย
คาบริการทางดานโทรคมนาคม
จัดซื้อวัสดุกฬี า
สงตัวนักกีฬาเขาแขงขันกีฬากับหนวยงานอื่น

1
2
3
4
5

ดานสาธารณสุข
โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง
จางเหมาทําปายโฆษณาและเผยแพร
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
อุดหนุนเงินใหกับสถานีอนามัยทุงโก หมู 8

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

หมูที่ 1-14
หมูที่ 12
อบต.บอนอก
อบต.บอนอก
สอ.ทุงโก

1
2

ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการหนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งตน
การปรับปรุงภูมิทัศน

5,000
30,000

เขต อบต.บอนอก
หาดหวาขาว

20
21
22
23

เขต อบต.บอนอก
อบต.บอนอก
หมูที่ 1-14
หมูที่ 1-14

รวม
5,913,593.75
องคการบริหารสวนตําบอนอก ไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาในชวงรอบปที่ผานมา คือ
ปงบประมาณ พ.ศ.2549 รวม 6 ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 77 โครงการ งบประมาณ
จํานวน 5,998,593.75 บาท

16

บทที่ 3
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิน่
…………..
3.1 หลักการและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถิน่
3.1.1 สรุปการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล
นโยบายของรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี ที่ไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เมื่อวันศุกรที่ 3 พฤศจิกายน 2549 มีนโยบายบริหารราชการแผนดินที่สําคัญคือ
(1.) นโยบายการปฏิรปู การเมือง การปกครอง และการบริหาร ใหความสําคัญกับ
1.1 การสนับสนุนการจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
1.2 การเสริมสรางมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ
1.3 การจัดแผนแมบทพัฒนาการเมือง
1.4 การจัดทําแผนแมบทการใชทรัพยากรสื่อสารของชาติ การใชเครื่องมือสื่อสารของรัฐ
1.5 การสงเสริมเสรีภาพในการปฏิบัติหนาที่ของสื่อมวลชน
1.6 การสงเสริมบทบาทขององคกรภาคเอกชน และภาคประชาชน
1.7 การมุงเนนการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดองคกรภาครัฐ
1.8 การสนับสนุนการกระจายอํานาจอยางตอเนื่อง
(2.) นโยบายเศรษฐกิจ
2.1 ภาคเศรษฐกิจฐานราก ใหความสําคัญกับ การเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม สงเสริมผลิตภัณฑ
ชุมชนและทองถิ่น พัฒนาคุณภาพและฝมือแรงงาน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเศรษฐกิจฐานราก
2.2 ภาคเศรษฐกิจระบบตลาด ใหความสําคัญกับ การพัฒนาอุตสาหกรรม เพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม สงเสริมและผลักดันการสงออกสินคาและบริการ การพัฒนาแหลงทองเที่ยว การ
ส ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประหยั ด การใช พ ลั ง งาน การบริ ห ารจั ด การ โครงสร า งพื้ น ฐานให มี คุ ณ ภาพ
ประสิ ท ธิ ภ าพ การจั ด ทํ า แผนแม บ ทโครงสร า งพื้ น ฐานทางป ญ ญา การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม การดําเนินนโยบายความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ และการปรับปรุงระเบียบดาน
ธุรกิจการคา
2.3 ภาคเศรษฐกิจสวนรวม ใหความสําคัญกับ การสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ การสนับสนุนการ
ออมในทุกระดับที่เหมาะสม การดําเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลเพื่อใหสามารถรองรับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจพอเพียง

17

(3.) นโยบายสังคม ใหความสําคัญกับ
3.1 การสงเสริมความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันทของคนในชาติ
3.2 การจัดทําแผนปฏิรูปสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางสมานฉันท
3.3 การเรงรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู
3.4 การพัฒนาสุขภาวะของประชาชนใหครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคม และปญญา
3.5 การสงเสริมกีฬาพืน้ ฐานและกีฬามวลชน
3.6 การสรางความเขมแข็งของทุกชุมชนทองถิ่นและประชาสังคม
3.7 การสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีสันติสุข
อยางยั่งยืน
3.8 ปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมโดยใหประชาชนเขามามีสวนรวม
3.9 การสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของหนวยงานและบุคคลกรในกระบวนการยุติธรรม
(4.) นโยบายการตางประเทศ ใหความสําคัญกับ
4.1 ดําเนินบทบาทเชิงรุกในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อสนับสนุนความปรองดองและความมั่นคง
ในชาติ
4.2 การสงเสริมใหเกิดมิตรภาพและความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน และในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และระหวางภูมภิ าค
4.3 การเสริมสรางความแข็งแกรงของอาเซียน
4.4 การดําเนินบทบาทสรางสรรคในกรอบสหประชาชาติและกรอบพหุภาคีอื่น ๆ
4.5 การคุมครองสิทธิและผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ
(5.) นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐ ใหความสําคัญกับ
5.1 การสงเสริมการผนึกกําลังระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการ
5.2 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพ

3.1.2 สรุปยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10
วิสัยทัศนและพันธกิจ
วิสัยทัศนประเทศไทย
มุงพัฒนาสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมนํา
ความรอบรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมี คุณภาพ เสถียรภาพ
และเปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศที่
มีธรรมาภิบาลดํารงไว ซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข และอยูในประชาคมโลกได
อยางมีศักดิ์ศรี”
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พันธกิจ
เพื่อใหการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” ภายใต
แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เห็นควรกําหนดพันธกิจของการพัฒนาประเทศ ดังนี้
(1) พัฒนาคนใหมีคุณภาพพรอมคุณธรรมและรอบรูอยางเทาทัน มีสุขภาวะที่ดีอยูในครอบครัวที่
อบอุน ชุมชนที่ เขมแข็ง พึ่งตนเองได มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีภายใตดุลยภาพของความ
หลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(2) เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม มุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจของ
ประเทศใหสามารถแขงขันไดมีภูมิคุมกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดลอมในยุคโลกาภิวัตน
บนพื้นฐานการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ มีระดับการออมที่พอเพียง มีการปรับโครงสราง
การผลิตและบริการบนฐานความรูและนวัตกรรม ใชจุดแข็งของความหลากหลายทางชีวภาพและเอกลักษณ
ความเปนไทยควบคูกับการเชื่อมโยงกับตางประเทศ และการพัฒนาปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน
และโลจิสติกส พลังงาน กฎกติกาและกลไกสนับสนุนการแขงขันและกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม
(3) ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ
คุณภาพสิ่งแวดลอม สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน เปนธรรม และมี
การสรางสรรคคุณคา สนับสนุนใหชุมชนมีองคความรู และสรางภูมิคุมกันเพื่อคุมครองฐานทรัพยากร
คุมครองสิทธิและสงเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร ปรับแบบแผนการผลิตและการ
บริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนรักษาผลประโยชนของชาติจากขอตกลงตามพันธกรณีระหวาง
ประเทศ
(4) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาลภายใตระบอบประชาธิปไตยที่มีองค
พระมหากษัตริยเปนประมุข มุงสรางกลไกและกฎระเบียบที่ เอื้อตอการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนา
สูทุกภาคี ควบคูกับการเสริมสรางความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบตอสาธารณะ มีการกระจายอํานาจ
และกระบวนการที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการตัดสินใจสูความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและการใช
ทรัพยากร
วัตถุประสงคและเปาหมายหลัก
เพื่อใหสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยจะตองปรับตัวในอนาคต และเพื่อกาวไป
สู วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศที่พึงปรารถนาในระยะยาว การพัฒนาในระยะ 5 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
จึงไดกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของการพัฒนาไว ดังนี้
วัตถุประสงค
(1) เพื่อสรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่องที่ขับเคลื่อนดวยการเชื่อมโยง
บทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เสริมสรางบริการสุขภาพอยางสมดุลระหวางการ
สงเสริม การปองกัน การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพ และสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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(2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน เชื่อมโยงเปนเครือขาย เปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวติ
และอนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางยัง่ ยืนนําไปสูการพึ่งตนเองและลดปญหา
ความยากจนอยางบูรณาการ
(3) เพื่อปรับโครงสรางการผลิตสู การเพิ่มคุณคา (Value Creation) ของสินคาและบริการบนฐาน
ความรูและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางสาขาการผลิตเพื่อทําใหมูลคาการผลิต
สูงขึ้น
(4) เพื่อสรางภูมิคุมกัน (Safety Net) และระบบบริหารความเสี่ยงใหกับภาคการเงิน การคลัง พลังงาน
ตลาดปจจัยการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน
(5) เพื่อสรางระบบการแขงขันดานการคาและการลงทุนใหเปนธรรม และคํานึงถึงผลประโยชน ของ
ประเทศ รวมทั้งสรางกลไกในการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูประชาชนในทุกภาคสวนอยางเปน
ธรรม
(6) เพื่อเสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ
ควบคูกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ และการดํารงชีวิตของคน
ไทยทั้งในรุนปจจุบันและอนาคต รวมทั้งสรางกลไกในการรักษาผลประโยชนของชาติอยางเปนธรรมและ
อยางยั่งยืน
(7) เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสูภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาค
ประชาชน และขยายบทบาทขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ควบคูกับการเสริมสรางกลไก
และกระบวนการมี สวนรวมในการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหเกิดผลในทางปฏิบัติตอการอยูรวมกัน
อยางสันติสุข
เปาหมาย
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุ ประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
ดังนี้
(1) เปาหมายการพัฒนาคุณภาพคน ใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ ความรู
ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายเพื่อ
เสริมสรางศักยภาพใหกับตนเองที่จะนําไปสู ความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย โดยเพิ่ม
จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเปน 10 ป พัฒนากําลังแรงงานระดับกลางที่ มีคุณภาพเพิ่มเปนรอยละ 60
ของกําลังแรงงานทั้งหมด โดยรายได เฉลี่ยของแรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ 4.5 และเพิ่มสัดสวนนักวิจัยเปน 10 คน
ตอ ประชากร 10,000 คน พรอมทั้งกําหนดใหอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเปน 80 ป ควบคูกับการลดอัตรา
เพิ่มของการเจ็บปวยดวยโรคปองกันไดใน 5 อันดับแรก คือ หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็ง และ
หลอดเลือดสมองและนําไปสูการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดรายจายดานสุขภาพรอยละ 10
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(2) เปาหมายการพัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน พัฒนาใหทุกชุมชนมี แผนชุมชนแบบมี
สวนรวม และองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําแผนชุมชนไปใชประกอบการจัดสรรงบประมาณ ปญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด โดยลดคดี อาชญากรรมลงรอยละ 10 และขยายโอกาสการเขาถึงแหลงทุนการมีสวน
รวมในการตัดสินใจ และลดสัดสวนผูอยูใตเส นความยากจนลงเหลือรอยละ 4 ภายในป 2554
(3) เปาหมายดานเศรษฐกิจ ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมีความสมดุลและยั่งยืนโดยใหสัดสวนภาค
เศรษฐกิจในประเทศตอภาคการคาระหวางประเทศเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 75 ภายในป 2554 ผลิตภาพการผลิต
รวมเพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป อัตราเงินเฟอเฉลี่ยไมเกินรอยละ 4 ตอป สัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิต
ภัณฑมวลรวมในประเทศ ไมเกินรอยละ 50 ความยืดหยุนการใชพลังงานเฉลี่ยไมเกิน 1 : 1 ในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สัดสวนรายไดของกลุมที่มีรายไดสูงรอยละ 20 ระดับบนตอรายไดของกลุมที่มีราย
ไดนอยรอยละ 20 ระดับลาง ไมเกินรอยละ 10 ภายในป 2554 และสัดสวนผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ เปนรอยละ 40 ภายในป 2554
(4) เปาหมายการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รักษาความอุดมสมบูรณของ
ฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพโดยใหมีพื้นที่ปาไมไวไมนอยกวารอยละ 33 และตองเปนพื้น
ที่ปา อนุรักษไมนอยกวารอยละ 18 ของพื้นที่ประเทศรักษาความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศนในเขตพื้นที่
ชายฝงและพื้นที่ชีวมลฑล รักษาพื้นที่ทําการเกษตรในเขตชลประทานไวไมนอยกวา 31 ลานไร และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสมตอการดํารงคุณภาพชีวิตที่ดีและไมเปนภัยคุกคามตอระบบนิเวศ
โดยรักษาคุณภาพของแหลงน้ําอยูในเกณฑตั้งแตระดับพอใชขึ้นไปมีสัดสวนไมนอยกวารอยละ 85 คุณภาพ
อากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะฝุนละอองขนาดเล็ก(PM10) ตองมีคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไมเกิน 120 มก./
ลบ.ม. อัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ตอประชากรลดลงรอยละ 5 จากป 2545 คือไมเกิน 3.5 ตัน/
คน/ป ควบคุมอัตราการผลิตขยะในเขตเมืองไมใหเกิน 1 กก./คน/วัน และจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนให
ไดไมนอยกวา รอยละ 30
(5) เปาหมายดานธรรมาภิบาล มุงใหธรรมาภิบาลของประเทศดีขึ้น มีคะแนนภาพลักษณของความ
โปรงใสอยูที่ 5.0 ภายในป 2554 ระบบราชการมีขนาดที่เหมาะสม และมีการดําเนินงานที่คุมคาเพิ่มขึ้น ลด
กําลังคนภาคราชการสวนกลางใหไดรอยละ 10 ภายในป 2554 ธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้น ทอง
ถิ่นมีขีดความสามารถในการจัดเก็บรายไดและมีอิสระในการพึ่งตนเองมากขึ้น และภาคประชาชนมีความ
เขมแข็ง รูสิทธิ หนาที่ และมีสวนรวมมากขึ้นในการตัดสินใจและรับผิดชอบในการบริหารจัดการประเทศ
รวมทั้งมีการศึกษาวิจัย พัฒนาองคความรูในดานวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาล และ
วัฒนธรรมสันติวิธี จํานวนปละไมต่ํากวา 20 เรื่อง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
(1.) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูส ังคมแหงภูมปิ ญญา และการเรียนรู
- การพัฒนาคนใหมีคณ
ุ ธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน
- การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ และอยูในสภาพแวดลอมที่นา อยู
- การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข
(2.) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
- การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง
- การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน
-การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
สันติและเกือ้ กูล
(3.) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน
-การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาและบริการบนฐานความรูและ
ความเปนไทย
- การสรางภูมคิ ุมกันของระบบเศรษฐกิจ
-การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมและการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาอยาง
เปนธรรม
(4.)ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมัน่ คงของฐานทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม
- การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ
- การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
- การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
(5.) ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
-การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใหเปนสวนหนึง่ ของวิถีการ
ดําเนินชีวิตในสังคมไทย
- เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถเขารวมในการบริหารจัดการประเทศ
- สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เนนการบริการแทนการกํากับควบคุม และ
ทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา
- กระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค ทองถิ่น และชุมชนเพิ่มขึ้นตอเนือ่ ง
- สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล
- การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขัน้ ตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อสรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนา
-การรักษาและเสริมสรางความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสูดลุ ยภาพและความ
ยั่งยืน
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3.1.3 วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรขี ันธ
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูชมุ ชน
ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ี
มีสวนรวมในการบริหารงาน
นําไปสูเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว
กลยุทธที่ 1 ปรับปรุง แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดที่สําคัญทุกแหงใหมีความโดดเดน เปนที่
สนใจของนักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น
โดย ประสานรวมมือกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว แบงพื้นที่ความรับผิดชอบของ
แตละ อปท.
ด ว ยการ ปรั บ ปรุ ง ทั ศ นี ย ภาพ สภาพแวดล อ ม ที่ พั ก สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกและการบริ ก าร
นักทองเที่ยว การประชาสัมพันธ
กลยุทธที่ 2 เสริมสราง ภาพลักษณของจังหวัดประจวบคีรีขันธเปนเมืองทองเที่ยวทีม่ ีความทันสมัย
โดย สรางความรวมมือกับภาคธุรกิจเอกชน เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติ
ด ว ยการ จั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว / การท อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ เอกสารเผยแพร
ประชาสัมพันธ
สื่อประชาสัมพันธ
วัตถุประสงค เพื่อใหการทองเที่ยวของจังหวัดมีความกาวหนา มีรายไดจากการทองเที่ยวหมุนเวียน
ในจังหวัดเพิ่มขึ้น
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมอาชีพ รายไดและการผลิต
กลยุทธ สงเสริม การประกอบอาชีพหลักและการผลิตของชุมชนเพื่อเพิ่มรายได แกปญหาความยากจนและ
ใหสามารถแขงขันไดอยางเปนธรรม
โดย สร า งกลุ ม อาชี พ ส ง เสริ ม ความสามั ค คี แ ละเข ม แข็ ง สร า งโอกาส ให ค วามช ว ยเหลื อ
ผูประกอบการ
ด ว ยการ ฝ ก อบรมทัก ษะ เทคโนโลยี เ พื่ อเพิ่ม ผลผลิ ตและคุณ ภาพดู แ ลแก ปญ หา ความขัด แย ง
สงเสริมการตลาด และนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชน
วัตถุประสงค เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น มีการกระจายรายได การประกอบอาชีพไดรับการ
คุมครอง สงเสริม มีการรวมกลุมและเขมแข็ง
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตอยางพอเพียง
กลยุทธที่ 1 เรงรัด จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีคุณภาพ เปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด
โดย สรางทีมงานดานการศึกษา กําหนดทิศทางนโยบาย พัฒนาศักยภาพ เตรียมความพรอมการ
บริหารจัดการ
ดวยการ ระดมบุคลากร ผูเชี่ยวชาญ หลักสูตร งบประมาณอุดหนุนการศึกษา ในระบบ/นอก
ระบบ ใหเพียงพอความตองการ
กลยุทธที่ 2 พัฒนา การกีฬาและสุขภาพ พลานามัยของเยาวชน ประชาชนทั่วไปใหสมบูรณแข็งแรง
โดย เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานสาธารณสุข สงเสริมกิจกรรมดานการกีฬา
ดวยการ จัดการแขงขันกีฬา สงเสริมอุปกรกีฬา การออกกําลังกาย การปองกันโรคและการดูแล
รักษาสุขภาพทุกระดับ
กลยุทธที่ 3 สงเสริม ความสามารถของชุมชนในการพึ่งพาตนเอง และเสริมสรางความสงบเรียบรอยของ
สังคม
โดย สนั บ สนุ น บทบาทของชุ ม ชนในการมี ส ว นร ว มและร ว มคิ ด ร ว มทํ า เพื่ อ พั ฒ นาตนเอง
เสริมสรางบานเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู
ดวยการ ประชุมฝกอบรม สนับสนุนและจัดตั้งกลุมองคกร สงเสริมสถาบันครอบครัวปองกันยา
เสพติด รณรงคการจัดกิจกรรม
กลยุทธที่ 4 ปรับปรุง เครือขายการใหบริการดานสังคมการชวยเหลือประชาชนอยางเปนธรรมทั่วถึงและ
ทันเวลา
โดย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การรวบรวมขอมูลสําหรับการบรรเทาความเดือดรอน
ดวยการ ใหการดูแล เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส ปองกันอุบัติภัย ชวยเหลือและฟนฟู
ผูประสบภัยอยางเรงดวน
กลยุทธที่ 5 สืบสาน การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปญญาทองถิ่น และประเพณีที่ดีงามในสังคม
และทองถิ่นใหคงอยูแพรหลาย
โดย สรางจิตสํานึกรวมกันในสังคมใหเห็นคุณคาและความสําคัญ
ดวยการ รวมรักษา รณรงคเผยแพรประชาสัมพันธ สงเสริมกิจกรรมอยางตอเนื่อง
วัตถุประสงค เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นไดรับการดูแลคุมครอง มี
ความรวมมือกันในสังคม
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานใหมีความเปนเลิศ
กลยุทธที่ 1 เพิ่ม ศักยภาพบุคลากรขององคกรใหมีความรู ความสามารถ และประสบการณเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดย ปรับปรุงโครงสรางการบริหาร การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบสรางความพรอมในการ
ปฏิบัติงาน
ดวยการ กํ าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผล ปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน
ฝกอบรมเพิ่มทักษะ
กลยุทธที่ 2 เสริมสราง ทัศนคติและความเขาใจในบทบาทหนาที่ขอองคกรปกครองสวนทองถิ่นและการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
โดย สรางความโปรงใส สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน การบูรณาการเพื่อการพัฒนา
ดวยการ จัดเวทีประชาคม รับฟงความคิดเห็น ประชาสัมพันธผลงาน ประสานความรวมมือ
ระหวาง อปท.
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปสูความกาวหนา มีการบริหารจัดการที่ดี
5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลยุทธ ฟนฟู สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหคงความอุดมสมบูรณและมีความยั่งยืน
โดย สรางความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐกับประชาชนในการปองกันและแกปญหาสิ่งแวดลอม
ดวยการ รณรงค ประชาสัมพันธ เฝาระวัง กําหนดมาตรการ จัดตั้งกลุมอาสาสมัคร
วัตถุประสงค เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมใหถูกทําลาย มีการดูแลรักษาอยาง
ถูกตอง
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสนทางคมนาคม แหลงน้ํา และสาธารณูปโภค
กลยุทธที่ 1 พัฒนา เสนทางคมนาคม แหลงน้ํา สาธารณูปโภค สาธารณูปการในทองถิ่น เพื่อแกปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนใหเพียงพอกับความตองการ
โดย ก อสร าง ปรับปรุ งสิ่งสาธารณประโยชน ใ ห ไ ดมาตรฐาน มั่น คงถาวร เชื่ อมโยง เปน
เครือขายทั่วทั้งจังหวัด
ดวยการ ประสานแผนรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด สํารวจประมาณการ
จัดทําแผนโครงการ 3 ป ผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบจัดลําดับ
ความสําคัญจัดสรรและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กลยุทธที่ 2 เรงรัด แกปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนาของทองถิ่นดานการคมนาคม และแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตรที่ไมไดคาดการณไวลวงหนา
โดย สํารวจปญหา ความตองการ จัดทําโครงการเรงดวนที่นอกเหนือจากงบประมาณปกติ
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ดวยการ เพิ่มเติมแผนพัฒนา ใชเงินสํารองจาย งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ดวยความรวดเร็วทัน
กับปญหาตามความเหมาะสมและจําเปน
วัตถุประสงค เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมสายหลักและสายรองที่มีมาตรฐาน มีแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
และอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ รวมถึงสาธารณูปโภคที่จําเปนสําหรับประชาชนในทองถิ่นอยางทั่วถึง
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 1. พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว และบริการ เพื่ออํานวยความสะดวก
สงเสริมการทองเที่ยว
แกผูมาทองเทีย่ ว
และเศรษฐกิจ
2. พัฒนาสนับสนุนและสงเสริม กิจกรรมดานการสงเสริมการทองเที่ยวตาม
เทศกาลงานประเพณี รวมถึงการทองเที่ยวเชิงนิเวศน และสุขภาพ
3. สนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยว โดยบูรณาการรวมกับจังหวัด
และหนวยงานอื่น ๆ
4. พัฒนาดานการประชาสัมพันธ ระบบขอมูลขาวสารการทองเที่ยว
5. สนับสนุนสงเสริม และประสานงาน รวมกับหนวยงานราชการอื่น และ
ภาคเอกชนในการพัฒนาการทองเที่ยว การรักษาความปลอดภัย ในชีวิตทรัพยสิน
การโภชนาการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการพัฒนาเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 1. สงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพทีม่ ั่นคง และมีรายไดเพิ่มขึ้น
การสงเสริมรายไดและการ
ตามกระบวนการเรียนรู หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลิต
2. พัฒนาดานการใหความรู การถายทอดเทคโนโลยี การแกไขปญหาโรคระบาด
ผลผลิตทางการเกษตรและการกสิกรรม
3. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาสินคา OTOP ทั้งการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
คุณภาพการจําหนายสินคา
4. สงเสริม และสนับสนุน การจัดตั้งตลาดกลาง เพื่อจําหนายผลผลิตทาง
การเกษตรและกสิกรรม รวมถึงการดูแลราคาผลผลิต
5. พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการใชปยุ อินทรีย
แบบชีวภาพและการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ
6. พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอม
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. การพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนใหเขมแข็ง และสามารถ
สังคมการศึกษา และคุณภาพ พึ่งพาตนเองได
ชีวิตอยางพอเพียง
2. สนับสนุน การจัดตั้งกลุมองคกร รณรงคการจัดกิจกรรมในชุมชน
3. สงเสริมคุณภาพชีวติ ความเปนอยูของประชาชน ใหมคี ุณภาพชีวิตทีด่ ี
4. จัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบรอย
5. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
6. พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ใหมกี ารกระจายตัวอยางทั่วถึง สงเสริมอาชีพ
และเพิ่มรายไดแกประชาชน สงเสริมแนวทางตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง
7. สงเสริมและสนับสนุน ใหประชาชนหนวยงานภาครัฐ เอกชนในการ
พัฒนาชุมชนเมืองและชนบท
8. พัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ ใหไดมาตรฐานการศึกษา
ของชาติสงเสริม สนับสนุนใหประชาชน ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
9. อนุรักษ ฟนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
10. พัฒนาและสงเสริมการกีฬา และการนันทนาการ ใหประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง
11. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ใหไดมาตรฐาน
12. พัฒนาระบบปองกันความปลอดภัย การบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ
13. สงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการแกไขปองกัน การดูแล
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ
โดยสงเสริมดานการใหความรู การอบรม และประชาชนในทองถิ่น
อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนตน
14. สงเสริมการจัดสวัสดิการ คุมครอง เด็กและเยาวชน และการใหการ
สงเคราะหผูสูงอายุเด็กและผูด อยโอกาสทางสังคม
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
4. ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาอนุรกั ษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม และใชประโยชน
ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2. สรางจิตสํานึก และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวน
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
3. จัดระบบการจัดการน้ําเสีย และการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารงานใหมีความ
เปนเลิศ

1. พัฒนาการบริหาร แบบบูรณาการระหวางองคกร ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนเพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนมากขึ้น
2. พัฒนาสงเสริมการใหความรู ดานการเมือง การปกครอง ระบบประชาธิปไตย
แกบุคลากร และผูนําทองถิ่นทุกรูปแบบ
3. พัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารราชการสวนทองถิ่น
4. พัฒนาความรู ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร และองคกรใหอยู
ในระดับมาตรฐานที่สามารถยอมรับได
5. พัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช
ในการปฏิบัติงานใหพอเพียง และมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหครอบคลุม
ทั่วถึงมีประสิทธิภาพและเปนธรรม
7. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารและพัฒนา
8. ยึดหลักการตามแนวทางการบริหารการจัดการที่ดี
9. ปรับปรุงโครงสรางระบบและกระบวนการทํางานใหความทันสมัย
10. พัฒนาเสริมสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหแกประชาชนผูรับบริการ
11. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริการประชาชน
12. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหมีความเปนเลิศ
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
6. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เสนทางคมนาคม แหลงน้ํา
และสาธารณูปโภค

แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาเสนทางคมนาคม ใหสามารถใชในการสัญจร ไป-มา อยาง
สะดวก รวดเร็วเชื่อมโยงเสนทางหลัก ระหวาง อําเภอ และตําบลและปรับปรุง
เสนทางคมนาคมในแหลงชุมชน ใหไดมาตรฐาน มั่นคงถาวร และ
เชื่อมโยงเปนเครือขาย
2. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตใหบริการ
ไฟฟาประปา
3. พัฒนาปรับปรุง แหลงน้ําเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรม และการอุปโภค บริโภค
ใหสอดคลองกับแผนปองกันอุทกภัย
4. การพัฒนาสงเสริมการจัดทําผังเมือง รวมจังหวัด และนําระบบผังเมืองมา
ใชอยางมีประสิทธิภาพ

3.1.4 นโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบอนอก
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ
2. พัฒนาสงเสริมอาชีพและการเพิ่มรายไดใหกับประชาชน
3. พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในทุก ๆ ดาน เชน การศึกษา , การสงเคราะห
ผูดอยโอกาส , การสาธารณสุข
4. พัฒนาแหลงทองเที่ยวชายทะเลโดยพัฒนาทั้งในดานโครงสรางพื้นฐานและการอนุรักษ
5. การปองกันยาเสพติดและสนับสนุนสงเสริมการปราบปรามยาเสพติด
6. พัฒนาโครงการอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรของจังหวัดและอําเภอ
3.2 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
3.2.1 ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการพัฒนาของประชาชนในภาพรวม
1. ปญหาในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบอนอก
(1) ปญหาเรื่องสภาพถนนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอนอก ยังมีถนนลูกรังและหินคลุก
ซึ่งถนนเหลานี้จะชํารุดเสียหายเปนบองาย ตองซอมแซมบอย
(2) ไฟฟาสาธารณะยังมีไมทวั่ ถึง และไฟฟาสองสวางยังไมเพียงพอตามถนนตลอดทั้งสาย
(3) ปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภค - บริโภค น้ําประปา ยังไมเขาถึงทุกหมูบา น ขาดแคลนน้ําใน
การเกษตรสงผลตอการดํารงชีวิตของประชาชน
(4) ปญหาดานราคาสินคาการเกษตรตกต่ํา เนื่องจากเกษตรกรควบคุมปริมาณการผลิตไมได ปลอย
ใหผลผลิตออกมาคราวละมาก ๆ ในเวลาเดียวกัน จึงทําใหราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา

29

(5) ปญหาขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทําการเกษตร จึงไมสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตและลด
ตนทุนการผลิตได อีกทั้งผลผลิตที่ไดมีคุณภาพต่ํา ไมตรงตามขนาดและความตองการของตลาด
(6) เกษตรกรขาดความรู ความเขาใจในการใชเทคโนโลยีทางการเกษตรทีถ่ ูกตอง จึงไมสามารถเพิ่ม
ผลผลิตได แลวยังสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมอีกดวย
(7) ปญหาการเกษตรขาดการบํารุงรักษาที่ดิน เนื่องจากเกษตรกรนิยมใชปยุ วิทยาศาสตร เมื่อใช
ปริมาณมาก ๆ และนาน จึงทําใหเกิดดินเปรี้ยว แข็ง และขาดความอุดมสมบูรณ ไดผลผลิตที่
ต่ําลง
(8) ปญหาเกษตรขาดการรวมกลุมของเกษตรกร ในลักษณะสหกรณการเกษตรการทํางานใน
ลักษณะตางคนตางทํา จึงทําใหขาดอํานาจในการตอรองเรื่องราคาผลผลิตทางการเกษตร
(9) การรวมกลุมและการรวมตัวกันของเกษตรกรมีนอย ทําใหเกษตรกรขาดความรู ความสามารถใน
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น
(10) ปญหาสินคามีราคาแพง
(11) ปญหาขาดงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ทําใหการจัดการเรียน การสอน
ไมราบรื่นกิจกรรมดําเนินไปไมไดตลอด ทําใหเด็กขาดทักษะและการเรียนรูที่ดี
(12) ปญหาการบริการทางดานสาธารณสุขตอประชาชน ทําไดไมเต็มทีแ่ ละทั่วถึง
(13) ประชาชนขาดความรู ความเขาใจ ในการปองกันและควบคุมโรคติดตอ และขาดการดูแลเอาใจ
ใสในสุขภาพของตนเอง
(14) ปญหาการติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ มีความลาชา ทําใหเกิดผลเสียตองานประจํา
ที่ทํา
(15) ปญหาการจัดเก็บรายไดไมเต็มที่
(16) ปญหาการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(17) ปญหาแหลงทองเที่ยว ขาดศูนยบริการนักทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว ขาดสิ่งอํานวยความ
สะดวกแกนักทองเที่ยว
2. ความตองการในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบอนอก
(1) ทําการปรับปรุงผิวจราจรใหม โดยกอสรางเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือลาดยาง
(2) ทําการตรวจสอบและขยายเขตไฟฟาสาธารณะริมถนนใหมีแสงสวางทั่วถึงและเพียงพอ จัดเจาหนาที่
ดูแลและรับผิดชอบตรวจตรา และซอมแซมบริการสาธารณะภายในเขต อบต.อยางทั่วถึง
(3) ทําการตรวจสอบและขยายเขตประปาให และพัฒนาแหลงกักเก็บน้าํ ใหเพียงพอในการอุปโภค บริโภคในดานการเกษตร ปศุสัตว และประมง
(4) จัดการประชุม อบรม และสัมมนา ใหความรูกับเกษตรในการปลูกพืชทางเศรษฐกิจใหมีความ
หลายหลาย
(5) จัดสรรแหลงเงินตนทุนเพื่อใหเกษตรกรกูย ืม เพื่อนําไปลงทุนประกอบการเกษตร
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(6) ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเกษตรใหเขามาชวยสาธิตเทคโนโลยีที่ใชการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรรมอยางเหมาะสม
(7) ใหความรูแ ละสาธิตวิธีการจัดทําปุยหมักใหแกเกษตรกร เพื่อนําไปใชปรับปรุงดิน
(8) ประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยวของและภาคเอกชน จัดจําหนายสินคาราคาถูกและแทรกแซง
ราคา
(9) จัดตั้งสหกรณสินคาขึ้นเพื่อผูบริโภคจะไดบริโภคสินคาที่มีราคาถูกวาทองตลาด
(10) ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนจัดหาสื่อการเรียน การสอน ที่ดีและมีประสิทธิภาพใหแกโรงเรียน
และหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(11) จัดหาบุคลากรทางดานสาธารณสุขใหเพียงพอ เพื่อจะไดจัดบริการทางดานสาธารณสุขใหมคี วาม
ทั่วถึง
(12) ทําการอบรมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน ในการปองกันและควบคุมโรคตาง ๆ
(13) ดําเนินการพนหมอกควันและแจกทรายอะเบท เพื่อกําจัดยุงลายใหทั่วทุกครัวเรือนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลบอนอก
(14) ทําการปรับปรุงฐานภาษีใหครบถวนสมบูรณ ดําเนินการการจัดเก็บภาษีใหทวั่ ถึงครบถวนตาม
จํานวนเงินผูเสียภาษี
(15) ประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนทราบ เมื่อถึงคราวที่จะตองชําระภาษีและเชิญชวนใหเสียภาษี
(16) ใหความรูก ับประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอยใหถกู วิธี และรณรงคใหประชาชนชวยกันรักษา
ความสะอาด
(17) จัดหาถังขยะเพื่อรองรับขยะใหเพียงพอ จัดรถเก็บขยะ และปรับปรุงการทองเที่ยวใหอยูใ นสภาพ
ที่ดีมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกนกั ทองเที่ยวอยางเพียงพอ มีศูนยขอมูลและศูนยบริการนักทองเที่ยว
ในแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ
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3.2.2 ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นตามประเด็นการ
พัฒนาทองถิ่น
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พื้นที่เปาหมาย

การพัฒนาดานโครงสรางพืน้ ฐาน
พื้นที่เขต อบต.
1. ถนนในหมูบ านยังไมมีประสิทธิภาพ
บอนอก
เพียงพอ
2. ในชวงฤดูฝนเกิดน้ําทวมฉับพลัน
3. ไมมีทางเขา - ออก ในชวงฤดูฝน
4. เสนทางสัญจรในเขต อบต. คอนขางมืด
เปลี่ยว ทําใหเปนอุปสรรคตอการเดินทาง
5. ถนนทางเขาสถานที่ทองเที่ยวเปนถนนลูกรัง
ทําใหไมสะดวกในการเดินทาง
6. ไฟรายทางสาธารณะยังมีไมทั่วถึง
7. ขาดแคลนน้าํ อุปโภค – บริโภค
8. ระบบน้ําประปาไมไดมาตรฐาน
9. ยังไมมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน
10. โทรศัพทสาธารณะมีไมเพียงพอ
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
1. เกษตรกรขาดความรู ขาดเงินทุน ขาดการ
รวมกลุม ตนทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตไม
แนนอน
2. ปญหาดินและน้ําเสื่อมคุณภาพ ขาดแคลน
น้ําในการเกษตร
3. ขาดเทคโนโลยีในการผลิต ขาดแคลนพันธ
พืช พันธสัตวที่มีคุณภาพ
4. ปญหาการใชสารเคมี สารปฏิชีวนะ ทําให
มีสารตกคางในผลผลิตเปนปญหาดาน
การเกษตร

กลุมเปาหมาย

การคาดการณแนวโนม
ในอนาคต

1. ประชาชน 14 การบังคับใชกฎหมาย
หมูบาน
ผังเมืองไมไดผลเต็มที่
2. ประชาชน
เพราะประชาชนไมให
ทั่วไปและ
ความรวมมือเทาที่ควร
นักทองเที่ยว

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

1. ขาดน้ําในการเกษตร
และปศุสัตว
2. ปริมาณสัตวน้ําลด
ลงไมเพียงพอตอความ
ตองการ
3. แหลงทําการประมง
ทะเลลดลง
4. ประมงพาณิชยกับ
ประมงพื้นบานมีการ
ขัดแยงในการจับสัตว
น้ําชายฝงมากขึ้น
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พื้นที่เปาหมาย

5. เกษตรกรขาดการรวมกลุมในการผลิต ขาด
ความรูดานบัญชี ขาดความรูดานการบริหาร
จัดการ

การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
11. เด็กและเยาวชน ประชาชน สวนใหญมีแนว พื้นที่เขต อบต.
โนมจะมีคานิยมดานวัตถุมากกวาความดีงาม
บอนอก
ทางดานคุณธรรม จริยธรรม
2. การใชหลักธรรมคําสั่งสอนในทางศาสนา
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการ
ประกอบอาชีพของประชาชน เด็กและเยาวชน
ลดนอยลง
3. เด็กและเยาวชน ประชาชนมักจะรับเอา
วัฒนธรรมตางชาติโดยงาย ปราศจากการ
พิจารณาไตรตรอง
4. ประชาชนยังรับรูขาวสารไมทั่วถึง

กลุมเปาหมาย
6. กลุม
นักทองเที่ยว

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

การพัฒนาดานคุณภาพชีวติ สังคม และ
สาธารณสุข
1. ประชาชนกลุมดอยโอกาสยังขาดหลักประกัน พื้นที่เขต อบต. 1. ประชาชนทุก
ในการไดรับบริการสงเสริมสุขภาพ ควบคุมและ บอนอก
หมูบ านในเขต
ปองกันโรค
อบต.บอนอก
2. ประชาชนขาดความรูในเรื่องสุขภาพอนามัย
การปองกันและการสงเสริมสุขภาพ

การคาดการณแนวโนม
ในอนาคต
5. สัตวน้ําที่มคี าทาง
เศรษฐกิจ บางชนิด
อาจสูญพันธ
6. ปญหาการขาด
บริการจัดการที่ดีใน
การสงเสริมการ
ทองเที่ยว

1. ประชาชนและ
เยาวชน ขาดความรู
ดานเทคโนโลยีใหม ๆ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยเฉพาะวิชา
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร ต่ํากวา
วิชาชีพอื่น ๆ

1. สถานบริการ
สาธารณสุขขาด
ศักยภาพและความ
เชื่อถือจากประชาชน
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3. ประชาชนทัว่ ไปขาดการออกกําลังกายอยาง
สม่ําเสมอ ขาดการบริโภคอาหารที่ถูกตอง
และขาดการพัฒนาสภาพแวดลอมที่ดี
4. การแพรระบาดของโรคติดตอ

พื้นที่เปาหมาย

การคาดการณแนวโนม
ในอนาคต
2. ประชาชนทีม่ ี 2. ประชาชนตองเสีย
คาใชจายในการ
หลักประกัน
เดินทางไปรักษายัง
ดานสุขภาพ
สถานบริการที่มี
ไดรับบริการ
สงเสริมสุขภาพ ศักยภาพที่สูงกวา
3. โรคที่เกิดจาก
ควบคุมและ
ปองกันโรคครบ พฤติกรรมสุขภาพ
รุนแรงขึ้น เชน
100%
โรคมะเร็ง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด
โรคเบาหวานและ
อุบัติเหตุ
กลุมเปาหมาย

การพัฒนาดานการพัฒนาระบบบริหารงานใหมี
ความเปนเลิศ
1. ปญหาการจัดเก็บรายไดไมเต็มที่
พื้นที่เขต อบต. 1. ประชาชน 14
หมูบ าน
2. ประชาชนขาดความรู ความเขาใจ ที่ถูกตอง
บอนอก
2. อบต.บอนอก
เกี่ยวกับกิจกรรมของ อบต.
3. ประชาชนยังขาดความรูเกีย่ วกับการใช
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
4. บุคลากรมีไมเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่
ราชการ
5. ประชาชนไมเขาใจการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยที่ถูกตอง

1. การเมืองมีการแขง
ขันกันรุนแรงมากขึ้น
2. ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ลดลง
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พื้นที่เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม
1. ปญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน
พื้นที่เขต อบต.
2. ปญหาขยะสิ่งปฏิกูล น้ําเสีย และมลภาวะ
บอนอก
เปนพิษ
3. ปญหาชายฝง ทะเลถูกกัดเซาะรุนแรง
4. แหลงอาศัยสัตวน้ําทะเลถูกทําลาย
5. ปญหาการขาดสถานที่กําจัดขยะ และเตาเผา

1. ประชาชนทัง้
14 หมูบาน
2.ผูประกอบการ
และชาวประมง

การคาดการณแนวโนม
ในอนาคต

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

3.2.3 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบลบอนอก ( SWOT Analysis )
1. วิเคราะหจุดแข็ง (S)
(1) ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคณ
ุ คาทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก สับปะรด วานหางจรเข มะพราว
และสัตวน้ําทางทะเล
(2) มีแหลงทองเทีย่ วทางธรรมชาติที่สวยงาม คือ ชายทะเล มีระยะทาง 15 กิโลเมตร
(3) เปนตําบลที่มีการรวมกลุมกันพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางหนักแนนและ
ยั่งยืน
(4) มีที่ดินสาธารณประโยชนทเี่ ลี้ยงสัตวคลองชายธง สามารถที่จะใชพัฒนาทองถิ่นโดยสราง
มหาวิทยาลัยและเปนแหลงทองเที่ยว ฯลฯ
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2. วิเคราะหจุดออน (W)
(1) เสนทางคมนาคมสูแหลงทองเที่ยวแคบและชํารุด ไมสะดวกในการเดินทาง ทําใหเปนอุปสรรค
ในการสงเสริมการทองเที่ยว
(2) ขาดแหลงน้ําทําใหประชาชนขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค ในชีวิตประจําวันและดานการ
เกษตรกรรม
(3) ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว และเสริมศักยภาพตาง ๆ
(4) ขาดการวางผังเมืองและการควบคุมอาคารในแหลงชุมชนและแหลงทองเที่ยว ทําใหบานเมืองไม
เปนระเบียบเรียบรอยเทาที่ควร
(5) ประชาชน ยังไมมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการ
ดูแลสุขภาพอนามัยและการศึกษาเทาที่ควร
(6) กลุมเกษตรกรยังรวมตัวกันไมเปนรูปธรรม กิจกรรมไมตอ เนื่อง ขาดการวางแผนที่ดใี นการผลิต
และใชเครื่องมือไมเหมาะสมกับกิจกรรมที่ทํา เชน โครงการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
3. วิเคราะหโอกาสในการพัฒนา (O)
(1) รัฐบาลมีนโยบายกระตุน เศรษฐกิจเปนกองทุนหมูบาน โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ มีการ
แปรรูปเพิ่มมูลคาผลผลิตการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
(2) รัฐบาลมีนโยบายในการสรางหลักประกันสุขภาพ พรบ.สุขภาพแหงชาติ พรบ.ระบบสุขภาพ ทํา
ใหประชาชนตื่นตัวและมีสว นรวมในการดูแลสุขภาพขัน้ พื้นฐาน
(3) แหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่จะเปนหนาเปนตาของ อบต. คือ ชายทะเล ถามีการสงเสริมอยาง
จริงจัง และหาดหวาขาว ซึ่งมีตนกําเนิดมาจากนานน้ําทะเลบริเวณตําบลบอนอก มีวาฬขนาด
ใหญอาศัยอยู และมีลิงแสมรวมรอยชีวิตอาศัยอยูแ นวปาชายเลน ควรแกการอนุรกั ษไวให
ลูกหลาน
(4) การสรางความเขมแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
4. วิเคราะหขอจํากัด (T)
(1) ปญหาน้ําทวมขัง
(2) ปญหาความไมแนนอน / การประกันราคาพืชผลทางการเกษตร
(3) ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาถนนสายตาง ๆ แหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค
(4) ระบบการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารยังไมพรอม เชน เสียงตามสาย หอกระจายขาว เปนตน
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บทที่ 4
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุง หมายเพื่อการพัฒนา
4.1 วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบอนอก

“ชุมชนเขมแข็ง เกษตรกรรมกาวหนา การศึกษากาวไกล
การพัฒนาโปรงใส ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
4.2 พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น
พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟา ประปา ใหได
มาตรฐานมีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอความตองการของประชาชน
พันธกิจที่ 2 สงเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน กลุมอาชีพ และผลิตภัณฑของชมชน ใหได
มาตรฐาน สามารถพึงตนเองไดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว ประชาสัมพันธ และการบริการใหกบั ผูมา
ทองเที่ยว
พันธกิจที่ 4 สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนการอนุรักษและพัฒนาศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
พันธกิจที่ 5 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนใหเขมแข็ง และสามารถพึงพา
ตนเองได
พันธกิจที่ 6 สงเสริมการจัดสวัสดิการ คุม ครอง เด็กและเยาวชน และใหการสงเคราะหผูสูงอายุ
ผูพิการ และผูด อยโอกาสทางสังคม
พันธกิจที่ 7 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ใหไดมาตรฐาน และสงเสริมการกีฬา การ
นันทนาการ ใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
พันธกิจที่ 8 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร การตรวจสอบ และ
พัฒนาทองถิ่น
พันธกิจที่ 9 พัฒนาความรู ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร โดยยึดหลักบริการธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการที่ดี
พันธกิจที่ 10 การสรางความเขมแข็งดานการเงินการคลัง โดยการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได
ของทองถิ่น ใหครอบคลุมทั่วถึงมีประสิทธิภาพและเปนธรรม
พันธกิจที่ 11 พัฒนาอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจที่ 12 สงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการแกไขปองกัน ยาเสพติด การดูแล
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ โดยสงเสริมดานการใหความรู การ
ฝกอบรม

4.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบอนอก
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ขอมูลพื้นฐาน
(Goals)
(KPIs)
(Basellne Data)
1. สงเสริมใหประชาชนมีความเขาใจ
1. รอยละของประชาชนที่มีความ
1) ประชาชนที่มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายบานเมือง มีรอยละ 50
ของประชาชนทั้งหมด
ในบทบาทหนาที่ของตนเองตอทองถิ่น เขาใจในกฎหมายบานเมือง
2. รอยละของประชาชนที่มี
2) ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของตนเองโดย
ความรูเกี่ยวสิทธิและหนาที่
ชอบธรรม มีรอยละ 50 ของประชาชนทั้งหมด
3. รอยละของประชาชนที่เสียภาษี
3) ประชาชนเสียภาษีครบและตรงตามกําหนดเวลา รอยละ 70
ให อบต.
ของประชาชนที่ตองเสียภาษี
4. รอยละของประชาชนที่มาติดตอ 4) ประชาชนที่มาติดตองานมีความพึงพอใจในการบริการของ
งาน พึงพอใจในการบริการ
เจาหนาที่ มีรอยละ 73 ของประชาชนที่มาติดตอทั้งหมด
ของอบต.
5. รอยละของประชาชนที่มี
5) ประชาชนที่มีความรูดานการปองกันสาธารณภัย มีรอยละ 60
ของประชาชนทั้งหมด
ความรูและปองกันสาธารณภัย
2. ทุกครัวเรือนมีน้ําไหล ไฟสวาง
1. รอยละของครัวเรือนที่มีน้ําประปาใช 1) ครัวเรือนที่มีน้ําประปาใชอยางเพียงพอในการอุปโภค บริโภค
ถนนหนทางดี
รอยละ 75 ของครัวเรือนทั้งหมด
2. รอยละของครัวเรือนที่มีไฟฟาใช 2) ครัวเรือนที่มีไฟฟาใช รอยละ 85 ของครัวเรือนทั้งหมด
3. รอยละของครัวเรือนที่มีการ
3) ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว มีรอยละ 60 ของ
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว
ครัวเรือนทั้งหมด
4. รอยละของครัวเรือนที่มีโทรศัพท 4) ครัวเรือนที่มีโทรศัพทสาธารณะใชเพียงพอกับความตองการ
สาธารณะใชอยางเพียงพอ
รอยละ 40 ของครัวเรือนที่มีความตองการ

เปาหมายการพัฒนา (Targets)
ป 53-57 ป 53 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57
85% 55% 65% 75% 80% 85%
85% 55% 65% 75% 80% 85%
100% 75% 85% 90% 95% 100%
100% 78% 85% 90% 95% 100%

85% 65% 70% 75% 80% 85%
100% 80% 95% 100%

-

-

100% 90% 95% 100% 100% 65% 80% 90% 95% 100%
80% 45% 70% 80%

-

-

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
(Goals)
3. ประชาชนมีอาชีพและรายได
พอเพียง

4. ชองทางในการรับรูขาวสารและ
เขาใจเทคโนโลยีใหม ๆ และอนุรักษ
ฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่นเพิ่มขึ้น

5. ประชาชนมีสุขภาพภายและ
สุขภาพใจที่ดี สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ
6. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด
(KPIs)
1. รอยละของประชาชนในวันทํางาน
(13-60) ที่วางงาน
2. รอยละของครัวเรือนที่มีรายได
มากกวารายจาย
1. รอยละของประชาชนที่มีชองทาง
ในการรับรูขาวสารที่ทันสมัย
2. รอยละของนักเรียนที่เรียนจบ
ชั้น ป.6
3. รอยละของประชาชน เยาวชน
ที่มีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
1. รอยละของประชาชนที่มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี
1. รอยละของประชากรที่เดินทางมา
ทองเที่ยว

ขอมูลพื้นฐาน
(Basellne Data)
1) ประชากรในวัยทํางานวางงาน รอยละ 20 ของประชาชน ในวัย
ทํางานทั้งหมด
2) ครัวเรือนที่มีรายไดมากกวารายจาย มีรอยละ 50

เปาหมายการพัฒนา (Targets)
ป 53-57 ป 53 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57
0% 20% 15% 10% 5% 0%

1) ประชาชนมีชองทางในการรับรูขาวสารที่ทันสมัย มีรอยละ 60
ของประชากรทั้งหมด
2) นักเรียนที่เรียนจบชั้น ป.6 ไดศึกษาตอจนจบการศึกษา
ภาคบังคับ รอยละ 75
3) ประชาชนและเยาวชนมีสวนรวมในการอนุรักษประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น รอยละ 40 ของประชากรทั้งหมด

100% 70% 80% 90% 95% 100%

1) ประชาชนมีรางกายแข็งแรง จิตใจแจมใส รอยละ 70 ของ
ประชาชนทั้งหมด
1) ประชากรที่เดินทางมาทองเที่ยว มีความพึงพอใจรอยละ 70
ของประชากรที่มาทองเที่ยว

100% 75% 80% 90% 95% 100%

80% 55% 60% 65% 75% 80%

100% 80% 85% 90% 95% 100%
90% 50% 60% 70% 80% 90%

95% 75% 80% 85% 90% 95%

บทที่ 5
ยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบอนอก
ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนา 1.1 การพัฒนาการสงเสริม การจัดทําผังเมือง และระบบผังเมืองมาใชอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตใหบริการ ไฟฟา
ประปา
1.4 พัฒนาปรับปรุง แหลงน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภค
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนา 2.1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน สงเสริมอาชีพ และเพิม่ รายไดแกประชาชน ตามหลัก
ดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนากลุมอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชน
2.3 พัฒนา และปรับปรุงแหลงทองเที่ยว และบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูมา
ทองเที่ยว
2.4 พัฒนาดานการประชาสัมพันธ ระบบขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการทองเที่ยว

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด,สวนโยธา
สํานักปลัด,สวนโยธา
สํานักปลัด,สวนโยธา
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนา 3.1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ใหได
ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรฐานการศึกษาของชาติ
3.2 อนุรักษ ฟนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
3.3 พัฒนาและสงเสริมการกีฬา และการนันทนาการ ใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนา 4.1 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ดานคุณภาพชีวิต สังคม และ
4.2 สงเสริมการจัดสวัสดิการ คุมครอง เด็กและเยาวชน และการใหการสงเคราะห เด็ก
สตรี ผูส ูงอายุและผูดอยโอกาสทางสังคม
สาธารณสุข
4.3 สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาระบบบริการสาธารณาสุขใหไดมาตรฐาน
4.4 การปองกัน ควบคุมโรคติดตอ และโรคระบาด
4.5 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไข
การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนา 5.1 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร และการพัฒนาทองถิ่น
5.2 พัฒนาความรู ความสามารถ ของบุคลากรใหประสิทธิภาพ ยึดหลักบริการธรรมาภิบาล
ดานการพัฒนาระบบบริหารงานใหมี
และลดขัน้ ตอนการทํางาน
ความเปนเลิศ
5.3 พัฒนาระบบการจัดเก็บรายไดของ อบต. ใหครอบคลุมทั่วถึงมีประสิทธิภาพและเปนธรรม
5.4 พัฒนาปรับปรุง สถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ในการ
ปฏิบัติงานใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
5.5 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริการประชาชน

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนา 6.1 พัฒนาอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม และการดูแลรักษาที่
ดานการบริหารจัดการทรัพยากร
สาธารณะ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
6.2 การจัดการสิ่งแวดลอม และการจัดการมลพิษตาง ๆ
6.3 สรางจิตสํานึก และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวน ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
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บทที่ 6
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
6.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 29 กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบอนอกเปน
องคกรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (ภาคผนวก สําเนาคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบอนอก )
จุดมุงหมายสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น คือการการประเมินวามี
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด และไดผลเปนอยางไร เพื่อที่จะสามารถวัดความ
สัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาได ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวมรวบขอมูลเพื่อใชเปนสมมุติฐานใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นฉบับตอไป
6.2 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoning) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อใหขอมูล
ปอ นกลับ (feedback) เกี่ ย วกับการดํ า เนินงานโครงการ ปญหาที่ กํ าลั งเผชิญอยู แ ละประสิทธิ ภ าพของวิธีก าร
ดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิ ดความลาชาในการดําเนินงานให ลุลว ง
คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่
ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการ
ปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ
ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน
(cost-effective) ดําเนินงานด านตางๆ ยกตัว อยางเชน การใหข อมู ลปอนกลั บเกี่ยวกับการบรรลุเ ปาหมายของ
โครงการตาง ๆ, การระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแกปญหา, การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน
เครื่องมือที่ใชในการติดตามผลการดําเนินงานไดแก
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตแผนพัฒนา 3 ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น.....................................
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่
( ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
( ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
( ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
( ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป
ยุทธศาสตร

ปที่ 1
จํานวน
โครงการ

ปที่ 2
งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

ปที่ 3
งบ
ประมาณ

จํานวน
งบ
โครงการ ประมาณ

รวม
จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

รวม

4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร

รวม

ปที่ 1
จํานวน
โครงการ

ปที่ 2
งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

ปที่ 3
งบ
ประมาณ

จํานวน
งบ
โครงการ ประมาณ

รวม
จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ
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5.ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป......................
จํานวนโครงการ
ที่เสร็จ

ยุทธศาสตร
จํานวน

รอยละ

จํานวนโครงการที่
อยูในระหวาง
ดําเนินการ
จํานวน

รอยละ

จํานวนโครงการ
ที่ยังไมได
ดําเนินการ
จํานวน

จํานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม

จํานวน

รอยละ

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน รอยละ

รวม

6. การเบิกจายงบประมาณป...................
งบปกติ
ยุทธศาสตร

รวม

จํานวนเงิน

เงินสะสม
รอยละ

จํานวนเงิน

รวม
รอยละ

จํานวนเงิน

รอยละ
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สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7. โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป......................
ผลการดําเนินงาน
โครงการ

ดําเนินการ
เสร็จแลว

อยูในระหวาง
ดําเนินการ

งบประมาณ
ยังไมได งบประมาณ
ดําเนินการ
ที่ไดรับ

งบประมาณ
ที่เบิกจายไป

รวม

สวนที่ 4 ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
การประเมินผล (Evaluation) เปนสิ่งหนึ่งที่จําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม
เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่งขึ้นอยู
กับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติ
หรือ ไม อย า งไร อั น เป น ตั ว ชี้ วั ด ว าแผนหรือ โครงการที่ไ ดดํา เนิ น การไปแลว นั้น ใหผ ลเปน อยา งไร นํ า ไปสู
ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความ
สอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูล
ยอนกลับ (feedback) ที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือ
เปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม อยางเปนระบบ มี
ความเที่ยงตรง เปนปรนัย เชื่อถือได
เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลลัพธ ไดแก
แบบรายงานแบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร โดยมีเนื้อหาที่สําคัญในการ
ประเมินไดแก ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ ตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม
(ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/2) ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของตอการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร และการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/3)
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แบบรายงานแบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
คําชี้แจง : แบบที่ 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครั้งหลังจาก
สิ้นสุดปงบประมาณ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น....................................
2. วัน / เดือน /ป ที่รายงาน.................................................
สวนที่ 2 ยุทธศาสตร และโครงการในป..................................
3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ
จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการ
ที่ไดปฏิบัติ

จํานวนโครงการที่
ปรากฏอยูในแผน

ยุทธศาสตร

สวนที่ 3 ผลการดําเนินงาน
4. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
1 ) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2 ) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม
3 ) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4 ) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5 ) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6 ) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7 ) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8 ) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจมาก พอใจ

ไมพอใจ
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5. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1.......................................
1 ) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

ประเด็น
1 ) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2 ) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม
3 ) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4 ) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5 ) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6 ) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7 ) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8 ) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

2 ) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก

หนวย

กอน
ดําเนินการ
(จํานวน)

ผลการดําเนินงาน
หลัง
ดําเนินการ
(จํานวน)

เพิ่ม / ลด

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

พอใจมาก

พอใจ

ไมพอใจ

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

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

คะแนน
( 10 คะแนน)

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

6.3 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ซึ่งได
กําหนดเปนการติดตามรายไตรมาส คือ
ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม
ไตรมาสที่ 2 มกราคม – มีนาคม
ไตรมาสที่ 3 เมษายน – มิถุนายน
ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน
และประเมินผลลัพธในภาพรวมอยางนอยปละ 1 ครั้ง แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได
จากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นาต อผู บ ริห ารท องถิ่ น เพื่อ ใหผู บริห ารท องถิ่ น เสนอต อสภาทอ งถิ่ น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
โดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป

***********************************

