
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 

  การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบอหิน (พ.ศ. 255 ๘ – 25๖๒)  
เปนการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา  ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ี
จะใหเกิดข้ึนในอนาคต  ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  โดยกําหนดสภาพการณท่ี
ตองการใหบรรลุจุดมุงหมายและแนวทางบนพ้ืนฐานของการรวบรวมขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ  
ตามศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลบอหิน  และความตองการขอประชาชนในภาพรวมของตําบล   
  ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลบอหิน  โดยการมีสวนรวมของประชาชน สวน
ราชการในเขตพ้ืนท่ี จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบอหิน  
(พ.ศ. 255 ๘ – 25๖๒) เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยกําหนดยุทธศาสตร
การดําเนินงานและเปาหมายการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือตอบสนองความ
ตองการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตอไป 
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ( Development Strategic Plane ) 
( พ.ศ. 2558 – 2562) 

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
…………………….. 

 

บทที่  1  บทนํา  (Introduction) 
 
 องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  เปนรูปแบบการปกครองทองถ่ินรูปแบบหนึ่งซ่ึงเกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ .ศ. 2537 การเกิดข้ึนขององคการบริหารสวนตําบลเปนเสมือนภาพ
สะทอนของการกระจายอํานาจการปกครองของรัฐบาล และสอดคลองกับกระแสเรียกรองในการท่ีจะใหประชาชนมี
สิทธิเลือกรูปแบบการปกครองท่ีเหมาะสมกับตน มีงบประมาณและบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินของ
ตนเอง กําหนดแนวทาง ทิศทางการการพัฒนาตําบล และแกไขปญหาความตองการของประชาชนใหเกิดผลสําเร็จ  
 การวางแผนเปนกระบวนการอันสําคัญยิ่งในการบริหาร เพราะแผนจะเปนสิ่งท่ีชี้ใหเห็นเปาหมายขององคการ 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (Development Strategic Plane) เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการ
บริหารสวนตําบล เปนแผนพัฒนาท่ีมุงไปสูสภาพการณท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต เปนกรอบในการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง 
โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้นการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (Development Strategic Plane) จึงมีความสําคัญและเปน
เครื่องมือสําคัญในการแกไขปญหา และสนองตอบตอความตองการของประชาชน คนในทองถ่ินไดอยางแทจริง 

ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกําหนด

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้  
1.  เปนเอกสารท่ีแสดงถึงความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและนโยบายรัฐบาล  ฯลฯ 
2.  เปนเอกสารท่ีแสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  
3.  เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมุงไปสูสภาพการณอันพึง

ประสงค  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา     
          1. เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีตอบสนองตอปญหา ความตองการ และศักยภาพของจังหวัดตรัง 
          2. เพ่ือเปนกรอบในการพัฒนาในระยะกลาง และเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  3 ป เพ่ือให
องคการบริหารสวนตําบลบอหิน  มีแผนยุทธศาสตรของตนเอง  และสามารถใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหาร
งบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
          3. เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ ใหอยูในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ 
ประจําป  และนําไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ              
          4. เพ่ือใหทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค ข้ันตอนในการดําเนินการและประโยชนของการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา   
          5. เพ่ือใหทราบถึงสภาพโดยท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลบอหิน                    
          6. เพ่ือใหทราบถึงการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบอหิน 
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          7. เพ่ือใหทราบถึงวิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบอหิน
ในอนาคตและสามารถนํามาตรวจสอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาวามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการพัฒนา
เพียงใดหรือมีจุดเนนไปในทิศทางใด  
        8. เพ่ือใหทราบถึงยุทธศาสตรในการพัฒนาวามียุทธศาสตรใดบาง เพ่ือนํามาจัดทําแนวทางการพัฒนาให
สอดคลองกันกับแผนพัฒนาชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ                  
        9. เพ่ือใหทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา อันจะเปนประโยชนตอการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงตอๆไปและเปนการสรางแนวทางการมีสวน
รวมในทองถ่ิน 
ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  

1. การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
2. การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ   
3. การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของทองถ่ินในปจจุบัน  
4. การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ิน 
5. การกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
6. การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถ่ิน 
7. การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
8. การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน 
9. การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  

ประโยชนของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
        การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนการกําหนดทิศทางและประสานการปฏิบัติระหวางแผนพัฒนาชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอและระหวางทองถ่ินเพ่ือใหเปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคการบริหารสวนตําบลได
พิจารณาอยางรอบคอบ ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวาง แนวทางการดําเนินงานตางๆ ท่ีอาจมีความเชื่อมโยง และ
สงผลท้ังในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบล นํามาตัดสินใจ กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด ( ทรัพยากร
การบริหาร : เงิน, คน, วัสดุอุปกรณ, การบริหารจัดการ ) 
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สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
ขององคการบริหารสวนตําบลบอหิน 

 
 
                          ที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข  
                              ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

                          ขอมูลขาวเกี่ยวกับศักยภาพทองถิ่น  

          จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 
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บทที่  2  สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 

สภาพท่ัวไป 

 ท่ีตั้งและขนาด 
 องคการบริหารสวนตําบลบอหิน เปนองคการบริหารสวนตําบล 1 ใน 3 องคการบริหารสวนตําบลของอําเภอ
สิเกา ไดรับการยกฐานะจากสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับ
ใชเม่ือป พ.ศ. 2540 และท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบอหิน ตั้งอยูเลขท่ี 258 หมูท่ี 1 ตําบลบอหิน อําเภอสเิกา  
จังหวัดตรัง 

 องคการบริหารสวนตําบลบอหิน อยูหางจากท่ีวาการอําเภอสิเกา ประมาณ 1  กิโลเมตร   และหางจากศาลา
กลางจังหวัดตรัง  ประมาณ  33 กิโลเมตร  

เนื้อท่ี 
องคการบริหารสวนตําบลบอหิน มีเนื้อท่ีท้ังหมด  121.5  ตารางกิโลเมตร  หรือ  75,937.5 ไร   
แยกเปนแตละหมูบานไดดังนี้ 

    หมูท่ี  1 บาน บอหิน    จํานวน     9,245 ไร          
    หมูท่ี  2 บาน พรุจูด    จํานวน     11,815 ไร   
    หมูท่ี  3 บาน ดุหุน    จํานวน       8,450 ไร 
    หมูท่ี  4 บานไสตนวา    จํานวน     14,150 ไร   
    หมูท่ี  5 บาน ไรออก   จํานวน     17,500 ไร   
    หมูท่ี  6  บาน หัวหิน   จํานวน      1,835 ไร 
    หมูท่ี  7 บาน ใหม    จํานวน     15,235 ไร  
    หมูท่ี  8 บาน โตะบัน   จํานวน          915 ไร 
    หมูท่ี  9 บาน ปากคลอง   จํานวน        4,505 ไร  

 อาณาเขต 
องคการบริหารสวนตําบลบอหิน  มีอาณาเขตติดตอกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)  ตางๆ ดังนี้ 

       ทิศเหนือ           ติดตอกับ  องคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกว  อําเภอสิเกาและอําเภอวังวิเศษ 
       ทิศใต         ติดตอกับ  องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด   อําเภอสิเกา 
        ทิศตะวันออก       ติดตอกับ  องคการบริหารสวนตําบลนาเมืองเพชร อําเภอสิเกาและอําเภอวังวิเศษ 
       ทิศตะวันตก        ติดตอกับ  ทะเลอันดามัน 
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แผนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบอหินโดยสังเขป 
 

 
                                                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศขององคการบริหารสวนตําบลบอหินโดยท่ัวไป มีหลายลักษณะท้ังท่ีราบและท่ีลุมและท่ี

ชายทะเล พ้ืนท่ีทางตอนเหนือเปนท่ีราบคอนขางสูง สวนพ้ืนท่ีทางทิศตะวันออก เปนท่ีราบมีภูเขา  ทิศตะวันตกเปน
เทือกเขาบางสวนและติดกับชายทะเล ทิศใตเปนท่ีราบ 

ลักษณะภูมิอากาศ   ลักษณะภูมิอากาศ  เปนแบบมรสุมฤดูรอน  มี  2  ฤดู 
               -  ฤดูรอน    เริ่มตั้งแตเดือน     มกราคม     ถึงเดือน   เมษายน    

     -  ฤดูฝน      เริ่มตั้งแตเดือน     พฤษภาคม   ถึงเดือน   ธันวาคม 

ตารางแสดงจํานวนหมูบาน / ครัวเรือน /ประชากร 
จํานวนหมูบาน/ครัวเรือน/ประชากร/ระดับการพัฒนา  
   

หมูท่ี หมูบาน จํานวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บานบอหิน 230 249 258 507 
2 บานพรุจูด 310 514 526 1,040 
3 บานดุหุน 253 525 504 1,029 
4 บานไสตนวา 285 438 492 930 
5 บานไรออก 337 572 557 1,129 
6 บานหัวหิน 100 154 175 329 
7 บานใหม-ทุงโพธิ์ 228 391 356 747 
8 บานโตะบัน 224 472 423 895 
9 บานปากคลอง 89 192 164 356 

รวม 2,019 3,508 3,455 6,963 
*  ที่มา  -  ขอมูลจากการสํานักทะเบียนอําเภอสิเกา  

 



 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบอหิน (พ.ศ.2558 – 2562)      หนา 7 

 

      -   ประชากรท้ังหมด    จํานวน   6,963     คน  
ชาย         จํานวน    3,๕๐8     คน     คิดเปนรอยละ 50.38  ของประชากรท้ังหมด 
หญิง         จํานวน    3,๔๕๕    คน     คิดเปนรอยละ  49.62  ของประชากรท้ังหมด 

เขตการปกครอง 
องคการบริหารสวนตําบลบอหิน มีจํานวนหมูบานท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลเต็มท้ังหมูบาน  

จํานวน 7  หมูบานและหมูบานท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางสวน จํานวน 2 หมูบาน ดังนี้ 
 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน ช่ือผูนําหมูบาน/ชุมชน หมายเหตุ 
1 บานบอหิน นายพรศักดิ์        เกลี้ยงชวย 14กํานัน 
2 บานพรุจูด นายถาวร           รักรู ผูใหญบาน 
3 บานดุหุน นายสมบูรณ        ตรงมาตัง ผูใหญบาน 
4 บานไสตนวา นายสุนทร           แซเลี้ยว ผูใหญบาน 
5 บานไรออก นายอารีย            หม่ืนรักษ ผูใหญบาน 
6 บานหัวหิน นายสมหมาย       ศุภรทวี ผูใหญบาน 
7 บานใหม นายธรรมรัศม์ิ      คงหวาน ผูใหญบาน 
8 บานโตะบัน นายสมปอง         บุญญา ผูใหญบาน 

9 บานปากคลอง นายสุรชัย           พูลผล ผูใหญบาน 
 

1.  หมูบานท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอหิน    มีท้ังหมด  9  หมูบาน 
      -  หมูบานท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอหิน เต็มหมูบาน  จํานวน  7 หมู คือ 2,3,4,5,6,8,9  
     - หมูบานท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอหินบางสวน  จํานวน  2 หมู คือ 1,7  
2. จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบอหิน  มีจํานวน 18 คน  ชาย 1๖ คน  หญิง  ๒  คน 

 -  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบอหิน คือ นา งวัลลี   เงินสี 
 - รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบอหิน คือ นาย สุธรรม  คนเท่ียง 
 - เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบอหิน คือ นายวัฒนชัย   ชูเกิด  
 - นายกองคการบริหารสวนตําบลบอหิน  คือ นาย จอมรวย  เกลี้ยงชวย 
 - รองนายก  อบต. คนท่ี  1   คือ นาย บุญชู  อยูคง 
 - รองนายก  อบต. คนท่ี  2    คือ นาย วิชาญ  ตรงบาตัง 
 - เลขานุการนายก  อบต.    คือ นาย สมพรชนะ  สมทรง 
 - ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบอหิน  คือ   นายวัฒนชัย  ชูเกิด  

 
5)  ขอมูลสถิติประชากร  ต.บอหิน อ.สิเกา  จ.ตรัง 
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ท่ีมา :  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย   
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 6)   เปรียบเทียบจํานวนผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส  ท้ังหมด กับผูท่ีไดรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพแลว 
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ผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร ผูป่้วยเอดส์

จํานวนท ั�งหมด
จํานวนที�ไดร้บั

 
ท่ีมา :   อบต.บอหิน 

หมายเหตุ 1) ผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพ คิดเปนรอยละ 100 
  2)  ผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพ  คิดเปนรอยละ 100 
  3)  ผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชีพ คิดเปนรอยละ 100  

สภาพทางเศรษฐกิจ 
          อาชีพ 
 ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอหิน ประกอบอาชีพหลายอาชีพ เชน รับราชการ รับจางท่ัวไป 
คาขาย  และทําการเกษตร  โดยเฉพาะการทําสวนยางพารา  เปนอาชีพหลัก 

   - อาชีพหลัก  ทําสวนยางพารา   ทําสวนปาลมน้ํามัน   85  เปอรเซ็นต 
   - อาชีพรอง   อาชีพประมง                                   10    เปอรเซ็นต 
   - อาชีพอ่ืนๆ                                        5   เปอรเซ็นต 

หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
         -  ปมน้ํามัน และกาช           1 แหง 
         -  โรงสี                       1     แหง 
         - รานคา                           25 แหง  

สถาบันและองคกรทางศาสนา 
         - มัสยิด จํานวน  3  แหง  ประกอบดวย 
            1. มัสยิดบานดุหุน  ตั้งอยูหมูท่ี  3                               
            2. มัสยิดบานโตะบัน ตั้งอยูหมูท่ี  8  
            3. มัสยิดบานปากคลอง ตั้งอยูหมูท่ี  9  
         -  สํานักสงฆ  จํานวน  1  แหง  คือ สํานักสงฆบานไรออก   ตั้งอยูหมูท่ี  5                             

การบริการพ้ืนฐาน 
1. การคมนาคม 
    การคมนาคมในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบอหิน ใชการคมนาคมทางบกเปนสําคัญ  โดยมีทางหลวง

แผนดิน หมายเลข 4046 (ถนนตรัง - สิเกา ) เปนถนนสายหลักในการในการเดินทางเขาสูอําเภอและตําบล  
นอกจากนี้ยังมีถนน  รพชง  ถนนโยธาธิการและถนนของทองถ่ินเปนถนนโครงขายแยกจากถนน สายหลักเขาสูหมูบาน
และเชื่อมโยงระหวางหมูบาน สวนถนนท่ีใชภายในหมูบานสวนใหญเปนถนนดินลูกรัง 
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      2. การโทรคมนาคม      
  -   มีโทรศัพทสาธารณะใช        จํานวน   9   หมูบาน 
      3. การไฟฟา 
 -  ราษฎรในตําบลมีไฟฟาใช      จํานวน   9   หมูบาน 
 ขอมูลอ่ืนๆ 

1. ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
-   ปาชายเลน 
-   ชายหาดฝงทะเลตะวันตก 

2. กลุมมวลชนจัดตั้ง 
 

 - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน   จํานวน  1  กลุม  
 - กลุมออมทรัพย     จํานวน  9  กลุม  
 - กลุมพัฒนาสตรีระดับตําบล   จํานวน  1  กลุม  
 - กลุมพัฒนาสตรีระดับหมูบาน   จํานวน  9   กลุม  
 - กลุมสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม   จํานวน  1  กลุม  
 - อาสาสมัครรักษาความสงบประจําหมูบาน(สรบ.) จํานวน  1  ชุด 
 - อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จํานวน  1  กลุม 
 - กรรมการศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร จํานวน  1  กลุม  
 - กรรมการบริหารโครงการกีฬาหมูบาน  จํานวน 10 กลุม 
 - ชมรมผูสูงอายุ     จํานวน  1  กลุม  
 - กองทุนหมูบาน     จํานวน 10 กลุม  
ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 

 

 1. การรวมกลุมของประชาชน  การรวมกลุมทุกประเภท  19  กลุม   
     1. กลุมอาชีพ          5  กลุม 
  2. กลุมออมทรัพย         7  กลุม 
  3. กลุมแมบานเกษตร         4  กลุม 
  4.  กลุมพัฒนาองคกรสตรี        2  กลุม  
     2. จุดเดนของพ้ืนท่ี (ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาตําบล) 
 -  สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลบอหินเปนท่ีราบลุมคอนขางสูง และเปนชายทะเล ซ่ึง
เหมาะแกการประกอบอาชีพเกษตรกร  เชน ทําสวนยางพารา สวนปาลมน้ํามัน และอาชีพดานการประมง รวมท้ัง
สถานท่ีทองเท่ียวบริเวณชายฝงทะเล  2  แหง  คือ  หาดหัวหิน  หาดคลองสน   ในดานการคมนาคม  มีทางหลวง
แผนดินหมายเลข  4046  เปนเสนทางหลักตัดผานตอนกลางพ้ืนท่ีตําบล 
 

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 ดานเศรษฐกิจ 

1. กลุมอาชีพนําความรูท่ีไดมาประกอบอาชีพและมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน   
2. กลุมอาชีพนําวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชและทุนมาดําเนินการ  ทําใหสามารถเพ่ิมพูนรายได 
3. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพเสริม 
4. สนับสนุนเงินทุนการประกอบอาชีพของกลุมอาชีพตางๆตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
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ดานสังคม 
1. ในเขตตําบลบอหินไมมีผูปวยโรคพิษสุนัขบา 
2. ผูท่ีไดรับทุนการศึกษามีผลการศึกษาดีข้ึน มีสุขภาพรางกายและจิตใจท่ีดีข้ึน  
3. ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน  
4. เด็ก เยาวชน มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สนใจการออกกําลังกายมากข้ึน ใชเวลาวางใหเปน    
    ประโยชนไมพ่ึงพายาเสพติด 

  5. ปญหาเรื่องยาเสพติดลดลง 
        6. คนยากจน คนพิการ เด็กและผูสูงอายุไดรับการชวยเหลือทําใหสภาพความเปนอยูดีข้ึน  มีสุขภาพ  
              รางกาย และจิตใจดีข้ึน 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. ประชาชนสามารถใชเสนทางเพ่ือการคมนาคม  ขนถายสินคาทางการเกษตรไดอยางสะดวกและ 
    รวดเร็วข้ึน 
2. ชวยอํานวยความสะดวกในความจําเปนพ้ืนฐาน เชน ไฟฟา  ประปา 
3. ประชาชนสามารถใชเสนทางสัญจรผานไป-มาในเวลาคํ่าคืนไดอยางปลอดภัย 
4. ลดปญหาน้ําทวมขังพ้ืนท่ีทางการเกษตร 
5. ประชาชนตําบลบอหินมีน้ําประปาใชเพียงพอในการอุปโภคบริโภค 

ดานแหลงน้ํา 
1. ประชาชนไดใชน้ําท่ีสะอาดในการบริโภค/อุปโภค 
2. ประชาชนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดมีน้ําไวใชตลอดปและสามารถเพ่ิมผลผลิตทางการ  
    เกษตรไดมากยิ่งข้ึน 

ดานการเมืองและการบริหารงาน 
1. ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ินและบุคลากรมีความรูความเขาใจ ในอํานาจหนาท่ีและ  
    สามารถบริหารงานไดบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
2. ประชาชนสามารถรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ไดอยางรวดเร็ว 
    และทันตอเหตุการณ 
3. องคการบริหารสวนตําบลบอหิน สามารถจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 
4. สามารถแกไขปญหา/ความเดือดรอนของประชาชนไดอยางรวดเร็วทันทวงที 
5. ประชาชนมีสวนรวมในการรับบริการของ อบต. 
6.  เสริมสรางความรวมมือในการทํางานรวมกันระหวาง อบต. กับกํานัน  ผูใหญบาน 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1. ความเปนระเบียบ สวยงามของชุมชน/ทองถ่ิน เปนการรักษาสภาพแวดลอม ลดปญหามลพิษ 
2. ชุมชนสะอาด เปนชุมชนนาอยูปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 

การศึกษา 
องคการบริหารสวนตําบลบอหิน  มีสถานศึกษา/แหลงท่ีใหความรูกับเด็กนักเรียน จํานวน  5 แหง  ดังนี้ 
 1. โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย  ตั้งอยู หมูท่ี 1 เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา   (ม.1-ม.6) 
 2. โรงเรียนบานพรุจูด   ตั้งอยู หมูท่ี 2 เปดสอนระดับชั้นประถมศึกษา  (ป.1-ป.6) 
 3. โรงเรียนบานดุหุน   ตั้งอยู หมูท่ี 3  เปดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
 4. โรงเรียนไสตนวา   ตั้งอยู หมูท่ี 4 เปดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
 5. โรงเรียนบานไรออก   ตั้งอยู  หมูท่ี 5 เปดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
           6. โรงเรียนบานหัวหิน   ตั้งอยู  หมูท่ี 6 เปดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  5  ศูนย  ไดแก 
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพรุจูด  หมูท่ี  2 
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดุหุน  หมูท่ี  3  
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไสตนวา หมูท่ี  4  
4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไรออก  หมูท่ี  5 
5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวหิน  หมูท่ี  6 

 สาธารณสุข 
 

 องคการบริหารสวนตําบลบอหิน  มีหนวยพยาบาลท่ีใหบริการประชาชนในเรื่องของการรักษาพยาบาล  
จํานวน  1  แหง  ดังนี ้
           - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนบานไรออก  ตั้งอยูหมูท่ี 5  ซ่ึงมีเจาหนาท่ีสาธารณสุข จํานวน  4  คน 

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   - ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  1 แหง  ตั้งอยูท่ีสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบอหิน 

ทรัพยากรในพ้ืนท่ี 
     1.  แหลงน้ําธรรมชาต ิ
         - คลอง                       จํานวน  2    แหง 
         - หวย,บึง  หนองและอ่ืน ๆ              จํานวน  9   แหง 
  2. แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 
        - ฝาย                                จํานวน   1     แหง 
        - บอน้ําตื้น                     จํานวน 396  แหง 

    - บอบาดาล                                  จํานวน  11   แหง 
        - ประปาหมูบาน   จํานวน  9   แหง 
      

โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลบอหิน 
 องคการบริหารสวนตําบลบอหิน ไดถูกจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก  และไดกําหนด
โครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบอหิน  ออกเปน 3 สวนสําคัญๆ และมีบุคลากรตําแหนงตางๆ 
ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล     จํานวน  1 อัตรา  
 2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล    จํานวน  1 อัตรา  
 

ปลัด อบต. 

สํานักงานปลัด อบต. กองคลัง กองชาง 

รองปลัด อบต. 
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 3. สํานักงานปลัด อบต.      จํานวน  19  อัตรา  
- หัวหนาสํานักงานปลัด     จํานวน  1 อัตรา  

  - เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน   จํานวน  1 อัตรา  
  - บุคลากร                                จํานวน  1 อัตรา  

- นักพัฒนาชุมชน     จํานวน  1 อัตรา  
         - นักวิชาการศึกษา                                          จํานวน  1 อัตรา  

- ครูผูดูแลเด็ก                                            จํานวน  1 อัตรา  
- ผูชวยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานตามภารกิจ)    จํานวน  1 อัตรา  
- ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ (พนักงานตามภารกิจ)    จํานวน  1 อัตรา  
- ผูชวยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ (พนักงานตามภารกิจ)   จํานวน  1 อัตรา  
- ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล (พนักงานตามภารกิจ)   จํานวน   1 อัตรา 

          - ผูชวยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (พนักงานตามภารกิจ) จํานวน  1 อัตรา  
          - ปฏิบัติหนาท่ีดูแลเด็ก (พนักงานจางท่ัวไป)     จํานวน  6 อัตรา 
         - คนงานท่ัวไป (พนักงานจางท่ัวไป)   จํานวน  1  อัตรา 
          - นักการภารโรง (พนักงานจางท่ัวไป)   จํานวน  1 อัตรา 
 อํานาจหนาท่ี  เก่ียวกับดานบริหารท่ัวไป  ดานนโยบายและแผน ดานกฎหมายและคดี และดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 3. สวนการคลัง        จํานวน  ๗ อัตรา 

-  กองคลัง       จํานวน  - อัตรา 
-  นักวิชาการจัดเก็บรายได     จํานวน  1 อัตรา 
-  นักวิชาการเงินและบัญชี       จํานวน  1 อัตรา 
-  เจาพนักงานจัดเก็บรายได       จํานวน  1 อัตรา 
-  เจาพนักงานการเงินและบัญชี  (ลูกจางประจํา)   จํานวน  1 อัตรา 
-  ผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี  (พนักงานจางตามภารกิจ)จํานวน  1 อัตรา 
-  ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได  (พนักงานจางตามภารกิจ)    จํานวน  1 อัตรา 
-  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ                                            จํานวน  1 อัตรา 

    อํานาจหนาท่ี  เก่ียวกับการเงิน บัญชี พัฒนาและจัดเก็บรายได และทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
4. กองชาง       จํานวน  ๑๐ อัตรา 
    -  ผูอํานวยการกองชาง     จํานวน  1 อัตรา 
    -  นายชางโยธา        จํานวน  1 อัตรา 

     -  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ  (พนักงานจางตามภารกิจ)  จํานวน   1 อัตรา 
               -  ผูชวยชางโยธา  (พนักงานจางตามภารกิจ)   จํานวน   1   อัตรา 
               -  ผูชวยชางไฟฟา  (พนักงานจางตามภารกิจ)            จํานวน    1   อัตรา 
               -  ผูชวยเจาหนาท่ีประปา  (พนักงานจางตามภารกิจ)           จํานวน    1   อัตรา 

    -  ผูชวยชางสํารวจ  (พนักงานจางตามภารกิจ)             จํานวน   1   อัตรา 
              -  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  (พนักงานจางตามภารกิจ)   จํานวน   1   อัตรา 
              - พนักงานจดมาตรวัดน้ํา (พนักงานจางท่ัวไป)                     จํานวน  1 อัตรา 
    - คนงานท่ัวไป  (พนักงานจางท่ัวไป)                             จํานวน  1 อัตรา 
 อํานาจหนาท่ี  เก่ียวกับการกอสราง ออกแบบและควบคุมอาคาร และดานสาธารณูปโภค 
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ระดับการศึกษาของบุคลากร ปลัด อบต. 
รองปลัด 
อบต. 

สํานักปลัดฯ กองคลัง กองชาง 

สูงกวาปริญญาตรี 1 1 3 - 1 
ปริญญาตรี  -  - 11 6 3 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง - - 1 1 3 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - - - 1 2 
มัธยมศึกษาปท่ี 4-6 - - 1 - 1 
มัธยมศึกษาปท่ี 1-3 - - 2 - - 
ประถมศึกษาปท่ี 1-6 - - - - 1 

รวม 1 1 18 8 10 
 

รายไดขององคการบริหารสวนตําบลบอหิน 
 รายไดประจําปงบประมาณ   2556  รวมท้ังส้ิน     จํานวน  18,893,384.33   บาท   แยกเปน 

1. รายไดท่ีจัดเก็บเอง     จํานวน   358,928.48  บาท แยกเปน 
 - ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน    จํานวน    31,465.25 บาท 

- ภาษีบํารุงทองท่ี     จํานวน   54,023.71  บาท 
- อาการฆาสัตว     จํานวน             -       บาท 
- คาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต  จํานวน    29,933.73 บาท 
- รายไดจากทรัพยสิน     จํานวน  100,452.45  บาท 
- รายไดเบ็ดเตล็ด     จํานวน    66,142.00 บาท 
- ภาษีปาย      จํานวน      2,600.00 บาท 

     - อากรรังนกอีแอน                                              จํานวน  74,300.34 บาท 
 2. รายไดจากการจัดสรรภาษีท่ีรัฐบาลเก็บให        จํานวน    8,839,684.04  บาท แยกเปน 

- ภาษีสุรา     จํานวน     840,191.58  บาท 
- ภาษีสรรพสามิต             จํานวน  1,647,811.72   บาท 
- คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน   จํานวน    493.506.00   บาท 
- ภาษีการพนัน     จํานวน         2,163.10  บาท 
- ภาษีมูลคาเพ่ิม               จํานวน   5,744,519.69  บาท 
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ       จํานวน         35,110.40  บาท 
- คาภาคหลวงแร        จํานวน         20,391.92  บาท 
- คาภาคหลวงปโตเลียม       จํานวน         55,989.63 บาท 

3. เงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาล   จํานวน   9,694,771.81 บาท 
ตารางเปรียบเทียบรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบอหิน ปงบประมาณ 2555-2556 

รายได ป 2555 ป 2556 
สัดสวนรายได 

เพ่ิมขึ้น ลดลง 

1.อบต.จัดเก็บเอง  436,836.38 358,928.48  77,907.90 
2.สวนราชการตางๆจัดเก็บให 8,867,299.01 8,839,684.04  27,614.97 
3.เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 9,242,230,96 9,694,771,.81 452,540.85  

รวม 18,546,366.35 18,893,384.33       347,017.98  
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ผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะท่ีผานมา 
 ในการพัฒนาทองถ่ินท่ีผานมา องคการบริหารสวนตําบล บอหิน  ไดใชแผนพัฒนาตําบลเปนกรอบในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงแผนพัฒนาตําบลดังกลาว มาจากปญหาและความตองการ
ของประชาชนโดย มาจาก ขอมูล จปฐ.และแผนแมบทชุมชนตําบลบอหิน   ท้ังในรูปแบบของประชาคมหมูบาน 
ประชาคมตําบล ซ่ึงเปน ปญหาและความตองการของประชาชน ประกอบกับงบประมาณท่ีทางองคการบริหารสวน
ตําบลบอหินมีอยูอยางจํากัด แตสามารถดําเนินการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นําไ ปสูการ
แกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในชุมชนทองถ่ิน  ซ่ึงแนวทางการพัฒนาทองถ่ินขององคการ
บริหารสวนตําบลบอหิน ไดดําเนินการพัฒนาไว  6  แผนงาน  ดังนี้ 
       1. แผนงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (การคมนาคม , ไฟฟาสาธารณะ , การระบายน้ํา) 
 -  ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,ถนนลาดยาง,ปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรัง  
 -  ดําเนินการขยายเขตไฟฟาเพ่ือท่ีอยูอาศัย 
 -  ดําเนินการระบายน้ํา ถนนท่ีมีน้ําทวมขังโดยการฝงทอ คสล. 
      2. แผนงานพัฒนาแหลงน้ํา (แหลงน้ําเพ่ือการบริโภค/อุปโภค,แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร) 
 -  ดําเนินการกอสรางระบบประปาหมูบาน เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํากินน้ําใช 
 -  ดําเนินการขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือกอสรางระบบประปาหมูบาน 
 -  ดําเนินการขยายเขตระบบประปาหมูบาน 
 -  ดําเนินการขุดลอกแหลงน้ําเพ่ือระบายน้ําปองกันน้ําทวมพ้ืนท่ีทางการเกษตรในชวงฤดูฝน  
     3. แผนงานเศรษฐกิจ (อาชีพ) 
 -  สนับสนุนเงินทุนใหกลุมอาชีพทางการเกษตรเพ่ือประกอบอาชีพเพ่ิมรายไดใหครัวเรือน  
 -  จัดหา ครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ/เครื่องใช ใหกับกลุมแมบาน กลุมอาชีพ เพ่ือเปนการสงเสริม
สนับสนุนกลุมอาชีพ 
          -  อุดหนุนเงินทุนแกกลุมแมบาน กลุมรานคาชุมชนและกลุมอาชีพ 
          -  สนับสนุนเงินทุนการประกอบอาชีพของกลุมอาชีพตางๆ ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
          -  สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแกกลุมออมทรัพย 
          -  สนับสนุนกลุมปลาเค็มเพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพเสริม 
    4. แผนงานพัฒนาสังคม  (การศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม, ยาเสพติด, การสาธารณสุข, การสงเคราะหคน 
        ยากจน,  คนพิการ เด็กและผูสูงอายุ) 

-  สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาคมระดับหมูบาน/ตําบล 
 -  สนับสนุนงบประมาณแกหนวยงานราชการเพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก  
 -  ดําเนินการโครงการรณรงคและปองกันโรคพิษสุนัขบา 
 -  สงเสริมการอนุรักษศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถ่ินมิใหสูญหายไป เชน การละศีลอด  
             งานรดน้ําผูสูงอายุ  ประเพณีการแหกระจาดในงานวันสารทเดือนสิบ 
          -  สงเสริมใหประชาชน เยาวชนไดออกกําลังกายใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  พรอมท้ังจัดหาใหมี 
             อุปกรณ การกีฬาใหแกหมูบาน จัดการแขงขันกีฬาตําบลประจําป การเขารวมการแขงขันกีฬา อบต.  
             สัมพันธระหวางอําเภอสิเกา กับอําเภอวังวิเศษ 
         -   ใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ ผูพิการ  ครอบครัวยากไร และผูปวยเอดส 
         -   ใหการสงเคราะหชวยเหลือคนยากจน ผูดอยโอกาส คนพิการ เด็ก ผูสูงอายุ ผูติดเชื้อเอดส  
         -  จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบเพ่ิมเติมจากการถายโอนภารกิจของสํานักงาน  
             พัฒนาชุมชน 
 



 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบอหิน (พ.ศ.2558 – 2562)      หนา 15 

 

         -   ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จัดหาวัสดุสื่อการเรียน  สงเสริมกิจกรรมในวันเด็ก 
         -   สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด สปช. เดิม      
 5. แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (การอนุรักษแหลงน้ํา ปาไม  การกําจัดขยะมูลฝอย ) 
 -  ดําเนินการปลูกปาในท่ีสาธารณะ,การปลูกตนไมสองขางทาง 
 -  ดําเนินการรักษาความสะอาดของชุมชน โดยจัดหาภาชนะ ท่ีรองรับขยะมูลฝอย 
 -  สงเสริมสนับสนุนการเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย 
 6.   แผนงานพัฒนาการเมืองและการบริหารงาน  (บุคลากร,รายได,เครื่องมือ เครื่องใช,สถานท่ีบริการประชาชน ) 

- จัดใหมีการฝก อบรม ใหกับผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล  
            และลูกจางเพ่ือ เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
 - จัดหาวัสดุ อุปกรณ ,ครุภัณฑ เชน คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร  โทรสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
            ทํางานและใหบริการประชาชน 
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แผนยุทธศาสตร 
 

                 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

                 ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 

                 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. 

                 แผนท่ียุทธศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี  3 
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บทท่ี 3  แผนยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรสําคัญของชาติ 
 1. หลักการและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
     1.1  นโยบายของรัฐบาล (นางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร) นโยบาย 8 ดาน คือ 

1. นโยบายเรงดวนท่ีจะดําเนินการในปแรก  
2. นโยบายความม่ันคงแหงรัฐ   
3. นโยบายเศรษฐกิจ  
4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  
5. นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
6. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม  
7. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ และ  
8. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

1)  นโยบายเรงดวนในการดําเนินการปแรก 
1. สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ  
2. กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติด  
3. ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
4. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ  
5. เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยจังหวัดชายแดนภาคใต  
6. เรงฟนฟูความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานและนานาประเทศ  
7. แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  
8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
9. ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล  
10. สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน  
11. ยกระดับราคาสินคาเกษตรกรและใหเขาถึงแหลงเงินทุน  
12. เรงเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว  
13. สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชน  

 14.  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  
 15.  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแทบเล็ตใหแกโรงเรียน  
 16.  เรงรัดและผลักดันการปฎิรูปการเมือง 
2)  นโยบายความม่ันคงของรัฐ 
 ๒.๑ เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย  
           ๒.๒ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศ  
 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ 
 ๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ   
 ๒.๕ เรงดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด องคกรอาชญากรรมการคามนุษย ผูหลบหนีเขาเมือง  
                 แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และบุคคลท่ีไมมีสถานะชัดเจน  
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 3)   นโยบายเศรษฐกิจ 
  ๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหาภาค 
  ๓.๒ นโยบายสรางรายได 
  ๓.๓ นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 

๓.๔ นโยบายโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพ่ือขนสงมวลชน และการบริหารจัดการระบบ 
๓.๕ นโยบายพลังงาน 

  ๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๔.๑ นโยบายการศึกษา 

๔.๒ นโยบายแรงงาน 
๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
๔.๕ นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 

          ๕. นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
๕.๒ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและเรงรัดการควบคุมมลพิษ 
๕.๔ สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใชประโยชนท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
๕.๕ สงเสริมและสรางความตระหนักและจิตสํานึกทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
๕.๖ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 
๕.๗ สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ 
๕.๘ พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๖. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
๖.๑ เรงพัฒนาใหประเทศไทยเปนสังคมท่ีอยูบนพ้ืนฐานขององคความรู  
๖.๒ เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ  
๖.๓ สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนและความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 
๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูง 
๖.๕ สงเสริมการใชขอมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

๗. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
๗.๑ เรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 
๗.๒ สรางความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน 
๗.๓ เสริมสรางบทบาทท่ีสรางสรรคและสงเสริมผลประโยชนของชาติในองคการระหวางประเทศ 
๗.๔ กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศ กลุมประเทศ และ

องคการระหวางประเทศท่ีมีบทบาทสําคัญของโลก 
๗.๕ สนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ 

พรอมท้ังสงเสริมภาพลักษณท่ีดีและความรวมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา  
๗.๖ สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับปญหาเรื่องพรมแดนและการ

เปลี่ยนแปลงในโลกท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทย 
๗.๗ สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชน 
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๗.๘ ใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 
๗.๙ ประสานการดําเนินงานของสวนราชการในตางประเทศ 
๗.๑๐ สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรอิสลามระหวางประเทศ  

๘. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 
๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม 
๘.๓ สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อ 
สาธารณะทุกประเภทไดอยางกวางขวางรวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม 

      1.2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 
   1)  ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 

      - การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการเสริมสรางขีด  
            ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง 

- การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก และสราง    
  การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
- การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและมี  

       สวนรวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี   
      - การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึงผลประโยชนของสังคม  และ 
       เสริมสรางการบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบท่ีรัดกุม 

 2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน 
  - การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม 
  - การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง  
  - การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม  
                     - การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต   
  - การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม  
 3)  ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
  - การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน 
  - การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
  - การสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต  
  - การสรางความม่ันคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร 
  - การสรางความม่ันคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
  - การสรางความม่ันคงดานพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเขมแข็งภาค เกษตร 

- การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน 
 4)  ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน  

           - การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน 
                     - การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 
                     - การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันท่ีมีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปนธรรม 
  - การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ  
        5)  ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

- การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความ 
  รวมมือในอนุภูมิภาคตางๆ 
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- การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค 
- การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
- การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาท 

ท่ีสรางสรรค เปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก 
- การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

การเคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ 
- การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต ปองกันภัย 

จากการกอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย 
- การเสริมสรางความรวมมือท่ีดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโต 

          ทางเศรษฐกิจอยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมท้ังเปดรับความรวมมือกับ   
          องคกรระหวางประเทศท่ีไมแสวงหากําไร 
  - การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีท่ีมีผลบังคับใชแลว  
  - การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน  และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมท้ังเปนฐานความ 
          รวมมือในการพัฒนาภูมิภาค 
  - การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชน ทองถ่ิน 
 ๖)  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน  
  - การอนุรักษ  ฟนฟู และสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  - การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพรอมไปสูการ  
          เปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  - การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ  
          ภูมิอากาศ เพ่ือใหสังคมมีภูมิคุมกัน 
  - การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
  - การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเง่ือนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการ  
          เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  - การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวของกับกรอบความตกลง  
          และพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
  - การควบคุมและลดมลพิษ  
  - การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี  
          ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ 
    1.3  สวนทองถิ่นในฐานะบทบาทของภาคีพัฒนา ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ   ฉบับท่ี 11
  พัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็งและสามารถสรางภูมิคุมกันใหคนในชุมชน 

๑) สนับสนุนการคนหาอัตลักษณอันโดดเดนของชุมชน การสรางกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงความ
เปนอัตลักษณของชุมชน โดยอนุรักษและฟนฟูภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังสงเสริมกลไกเชิงสถาบันในชุมชนทองถ่ินใหมี
สวนรวมสรางความเขาใจในพหุวัฒนธรรม สามารถอยูรวมกันอยางสันติสุข มีความม่ันคงทางวัฒนธรรมและดารงไว
ซ่ึงอัตลักษณของชุมชน 

๒) สนับสนุนใหคนในชุมชนมีสวนรวมคิดและรวมกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนทองถ่ินบนหลักการ
พ่ึงพาตนเองท่ีคํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมในชุมชนเปนหลัก โดยให
ความสําคัญกับการจัดการการเรียนรูในชุมชน การศึกษาถอดองคความรูของชุมชนและชุมชนตนแบบ การจัดการ
ตนเองไดตามบริบทของพ้ืนท่ี และการถายทอดภูมิปญญาท่ีชวยพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ  
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๓) สงเสริมการขยายผลและพัฒนาศักยภาพของคนสามวัย เพ่ือเปนแหลงเรียนรูและสรางความเขาใจท่ีจะ
นาไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการอยูรวมกับครอบครัว ชุมชนอยางอบอุนและเขมแข็งควบคูกับการสรางเครือขาย
ความรวมมือระหวางชุมชนกับเครือขายภาคประชาสังคม และภาคสวนตางๆในการพัฒนาระบบเฝาระวังปญหา
ทางดานสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชนในชุมชน 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (กระบ่ี ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง) พ.ศ.2557-2560 

    วิสัยทัศนของกลุมจังหวัด  
        “การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเขมแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอยางย่ังยืน”  
    พันธกิจ (Mission)  

1. พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวรวมถึงมาตรฐานการใหบริการการทองเท่ียวสูมาตรฐานสากล   
2. พัฒนาโครงขายคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวและภาคการเกษตรและเครือขายกับตางประเทศ   
3. สรางความเชื่อม่ันในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
4. สรางเศรษฐกิจใหสมดุลเพ่ือยกระดับความเปนอยูและมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชุมชนและทองถ่ิน  
5. ฟนฟู ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุลของระบบนิเวศนอยางยั่งยืน   

    เปาประสงค (Objectives)  
1. การบรรลุตําแหนงทางยุทธศาสตรตามท่ีกําหนดไว  
2. การเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเท่ียว สินคาทางการทองเท่ียว ของกลุมภาคใตฝงอันดามัน  
3. การเพ่ิมคุณภาพดานการจัดการทองเท่ียว สินคาและบริการของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน  
4. การสรางมูลคาเพ่ิมของแหลงทองเท่ียว สินคาและบริการท่ีมีศักยภาพ  
5. การพัฒนาการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพอยางยั่งยืน คงสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและสังคมท่ีดี โดยการ   
   มีสวนรวมของชุมชน  
6. การสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพ (ปาลม ยางพารา) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการสราง   
   รายไดเกษตรกรอยางยั่งยืน 

    ประเด็นยุทธศาสตร  
 ยุทธศาสตรท่ี 1 : การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณภาพระดับโลก อยางย่ังยืน 

1.1 สงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Green Andaman)  
1.2 พัฒนาการทองเท่ียวอยางบูรณาการโดยเชื่อมโยงผลประโยชนใหตกสูชุมชนใน 

                พ้ืนท่ี (Community-based Tourism)  
1.3 เสริมสรางความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินรวมถึงสุขอนามัยดานอาหาร  
      โรคติดตอตางๆของนักทองเท่ียวและชุมชนในพ้ืนท่ี (Safety Andaman)  

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ีเพ่ือใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง 
                               อยางย่ังยืน 

  2.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการเพาะปลูกเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนการผลิต 
   2.2 นานวัตกรรมมาตอยอดสูการพัฒนาการแปรรูป เพ่ือเพ่ิมและสรางมูลคา  

2.3 สงเสริมศักยภาพดานการตลาดใหเกษตรกรโดยเฉพาะการเขาถึง/รับรูขอมูลทางการตลาด 
2.4 การสงเสริมการรวมกลุมและใหองคความรูของแกเกษตรกร และผูประกอบการเพ่ือ   
      ความเขมแข็ง 

1.4  วิสัยทัศนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
  “เปนองคกรหลักในการสงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีภายใต
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน” 
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คานิยม (Value) 
            “ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล มุงเนนบริการใหคําปรึกษา พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง” 
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูง   
     และพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ 
2. นํานวัตกรรมมาใชและพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการของ กรมสงเสริมการ    

     ปกครองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. สรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
4. ใหคําแนะนําปรึกษา (Consult) ประสานและสนับสนุน (Facilitate) การบริหารจัดการและ การใหบริการ 

     สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  
     ภายใตหลักธรรมาภิบาล 
5. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและ นอมนํา     

     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 
1.5  วิสัยทัศนการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตรัง (พ.ศ.2558 – 2560) 
 “เปนองคกรหลักในการประสานพัฒนาทองถ่ินและชุมชน มุงเนนการมีสวนรวมเชิงคุณภาพ สืบสานภูมิ
ปญญา สูการพัฒนาสังคมเปนสุขอยางยั่งยืน” 
        ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตรัง (พ.ศ.2558 – 2560) 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานควบคูการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาละสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษพลังงาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน  
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอยูดีมีสุขของทองถ่ิน 

1.5  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดตรัง 
   วิสัยทัศน   “ตรังเมืองแหงความสุข” 

1  ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดตรัง 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  
                                                 การทองเท่ียว) ท่ีม่ังคั่งและมีเสถียรภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การเสริมสรางความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา
เรียนรูอยางมีคุณภาพ  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการฐานทรัพยากรใหย่ังยืนและสรางส่ิงแวดลอมท่ีดี  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ 

1.6  วิสัยทัศนการพัฒนาอําเภอสิเกา 
 “ชุมชนนาอยู ประชากรมีคุณภาพ ประสานความรวมมือ รวมกลุมอาชีพ หลากหลายพ่ึงตนเอง พัฒนารายได 
เครือขายเขมแข็ง เชื่อมโยงโครสรางพ้ืนฐานท่ีมีประสิทธิภาพ ดํารงรักษาและจัดการศิลปวัฒนธรรม ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ” 
 พันธกิจ 
 1. บูรณาการและดําเนินการแกไขปญหาความยากจนโดยอํานวยการบริหารทุกภาคสวน 
 2. สงเสริมการอํานวยความเปนธรรม ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของสังคม 
 3. สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี การบริการประชาชน และการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
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 ๔. เสริมสรางความม่ันคงภายใน พัฒนางานขาวกรอง และโครงขายสื่อสาร รวมท้ังการแกไขปญหาสถานะ  
               และสิทธิของบุคคลท่ียังไมมีสถานะภาพท่ีชัดเจน 
 5. จัดระบบชายแดนและบูรณาการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 6. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 7. การขับเคลื่อนการดําเนินนโยบายรัฐบาลไปสูการปฏิบัติระดับอําเภอ 
ประเด็นยุทธศาสตร 
 1. การแกไขปญหาความยากจน 
 2. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพและสงเสริมมนุษยชน 
 3. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 4. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
 5. เพ่ิมขีดความสามารถในการรักษาความม่ันคง 
 6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 1. ยกระดับคุณภาพโครงสรางพ้ืนฐาน ใหมีความเชื่อมโยงและท่ัวถึง 
 2. สรางความรวมมือ ระหวางภาครัฐองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนในการดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

3. สนับสนุนใหทองถ่ินและประชาชนมีสวนรวม ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็งและพ่ึงตนเองได  
4. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต และพัฒนาความผูกพันของคนในชุมชนบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมและ

พ่ึงตนเองโดยสรางสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการสงเสริมสุขภาพ การศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม และการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

๕. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน 

๖. สงเสริมการบริหารและการบริการขององคกรภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรประชาชนให
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และมีความโปรงใสตรวจสอบได 
1.7  นโยบายและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบอหิน   
       ๑. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
           องคการบริหารสวนตําบลบอหิน มุงม่ันท่ีจะยกระดับดานโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการคาการลงทุน
และการเกษตร และสงเสริมใหไดมาตรฐานและตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ  ตลอดจน
ความสะดวก ความปลอดภัย โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

๑.๑ ขยายเขตไฟฟา ตามสภาพพ้ืนท่ีใหครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังตําบล 
๑.๒ การติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตพ้ืนท่ีตําบลบอหินใหครอบคลุมและท่ัวถึง  
๑.๓ การสรางและบํารุงรักษาทางบก และทางเชื่อมระหวางหมูบาน โดยจะปรับปรุงใหเปนถนนท่ีไดมาตรฐาน 

ประชาชนสามารถใชประโยชนไดตลอดป เชน ดําเนินการปรับปรุงถนนท่ีไดรับการถายโอนจากหนวยงานตางๆ และ
ถนนท่ีเชื่อมตอระหวางหมูบานหรือมีลักษณะท่ีเปนเครือขายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการใหเปนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง หรือถนนลูกรังบดอัดปรับเกรดใหมีสภาพดีข้ึน สามารถอํานวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมา การขนสงสินคาใหมีความสะดวกและรวดเร็วข้ึน ซ่ึงเปนการกระจายความเจริญไปยังทุกท่ี 

๑.๔ การสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ํา และระบบประปาหมูบาน โดยเพ่ิมแหลงน้ําเพ่ือใชในการอุปโภค 
บริโภคหรือเพ่ือใชในดานการเกษตรใหครอบคลุมอยางท่ัวถึง 
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๑.๕ ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตน้ําประปา และระบบผลิตน้ําประปาใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ําประปาใชในการอุปโภค-บริโภค ตลอดจนทบทวนอัตราคาน้ําประปาตาม
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบอหินวาดวยการบริหารกิจการประปาขององคการบริหารสวนตําบลบอหิน  

๑.๖ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนนในเขตพ้ืนท่ีตําบลบอหินใหครอบคลุมและท่ัวถึง  
1.7 กอสราง ปรับปรุงทาเทียบเรือ ทางระบายน้ํา ผนังก้ันตลิ่ง กําแพงกันคลื่น 

๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ 
องคการบริหารสวนตําบลบอหิน จะสงเสริมสนับสนุนและผลักดันใหมีกระบวนการสรางรายไดลดรายจาย

ใหกับประชาชนทุกระดับ โดยสงเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของ
ตําบลโดยมีแนวทาง ดังนี้ 

๒.๑ สนับสนุนสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยสรางระบบเศรษฐกิจท่ีดี ม่ันคง สงเสริมการคาจัดใหมี
ศูนยกลางการจําหนายสินคา ผลิตภัณฑพ้ืนบาน การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมขนาดยอม 

๒.๒ สนับสนุนสงเสริมการทําเกษตรกรรมแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย รวมท้ังสงเสริม
กระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร พัฒนาระบบทอสงน้ําสําหรับการเกษตร การทํานา 

๒.๓ สงเสริมอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน และเพ่ิมรายไดใหกับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใน ๓ ข้ันตอน คือ 
                 ข้ันตอนท่ี ๑ ใหแตละครอบครัวมีความพอเพียงตอการบริโภค 
                 ข้ันตอนท่ี ๒ เนนเศรษฐกิจหรือธุรกิจชุมชน 
                 ข้ันตอนท่ี ๓ เชื่อมโยงเครือขายชุมชน และการสงเสริมดานการตลาดเนนดานการสงออกและนําเขา 

๒.๔ สงเสริมใหประชาชนไดนําภูมิปญญาของทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนในการเพ่ิมรายไดใหแกประชาชนในทองถ่ิน 
๒.๕ จัดตั้งและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑตําบล (OTOP) 
๒.๖ สงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๗ สงเสริมความเขมแข็งของกลุมอาชีพ กลุมสตรี กลุมเด็กและเยาวชน 
๒.๘ สงเสริมการรวมกลุม/การพัฒนาเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามอํานาจหนาท่ีขององคการ

บริหารสวนตําบล 
๒.๙ สงเสริมมุงเนนการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี เพ่ือยกระดับความรู ฝมือและภูมิ

ปญญาทองถ่ินใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑและสงเสริมสนับสนุนการรวมกลุมการผลิตและจําหนาย  
2.10 สงเสริมการแกไขปญหาท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัยตําบลบอหิน 

๓. นโยบายดานสงเสริมการทองเท่ียว 
     ตําบลบอหินมีสถานท่ีทองเท่ียว ๓ แหง  ซ่ึงเปนสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติ  ดังนั้นจึงมีความจําเปนในดาน
การสงเสริมการทองเท่ียว ขาพเจาจึงมีนโยบายท่ีสนับสนุนและสงเสริมการทองเท่ียวแบบบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมและ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมีศักยภาพมากข้ึน เพ่ือเปนการสรางอาชีพและรายไดใหกับราษฎรในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลบอหิน ดังนี้ 

๓.๑ ปรับปรุงซอมแซมเสนทางคมนาคมเขาสูแหลงทองเท่ียว ใหมีความสะดวกและปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสินของนักทองเท่ียว รวมท้ังการปลูกไมดอกไมประดับและสรางพ้ืนท่ีสีเขียว 

๓.๒ สนับสนุนการทองเท่ียวรูปแบบตางๆ นําการทองเท่ียวเชิงอนุรักษา การทองเท่ียวเชิงนิเวศนการ
ทองเท่ียวเพ่ือสุขภาพ รวมท้ังการทองเท่ียวเชิงเกษตรกรรม โดยสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการ
ทองเท่ียวมากข้ึน 

๓.๓ จัดใหมีระบบขอมูลดานการทองเท่ียวครอบคลุมท้ังตําบล และพ้ืนท่ีท่ีตอเนื่องพรอมจัดทําเอกสาร
เผยแพรประชาสัมพันธ 

๓.๔ จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวและประชาสัมพันธใหท่ัวถึง 
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๓.๕ สงเสริม/สนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุมโฮมสเตย  
๓.๖ สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ เพ่ือรองรับนักทองเท่ียวจากการเขาสูประชาคมอาเซียน 

๔. นโยบายดานสงเสริมดานสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และสาธารณสุข 
องคการบริหารสวนตําบลบอหิน สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนไดรับโอกาสเทาเทียมกันท่ีจะเรียนรูและฝกอบรม
ไดตลอดชีวิตและมีปญญาเปนทุนไวสรางงานและสรางรายได โดยยึดหลักการศึกษาสรางชาติ สรางคน และสรางงาน ดังนี้ 

๔.๑ ขยายศักยภาพในแผนงานโครงการขององคการบริหารสวนตําบล โดยมุงผลสัมฤทธิ์เพ่ือการพัฒนาพรอม
ยกระดับคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของชาวตําบลบอหินใหดีข้ึน ในดานการสังคมสงเคราะหใหแกเด็ก สตรี คนชรา 
และผูดอยโอกาสซ่ึงตองเนนย้ําเปนอยางยิ่ง 

๔.๒ การสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมใหเปนเอกลักษณท่ีโดดเดนของตําบลบอหิน เชน งานวันสารท 
เดือนสิบ กิจกรรมวันถือศีลอด วันอารีรายอ งานประเพณีลอยกระทง  งานประเพณีสงกรานต เปนตน 

๔.๓ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการปองกัน ปราบปรามและบําบัดยาเสพติด รวมท้ังจัดใหมีสนามกีฬาท่ีได
มาตรฐานและมีการจัดการแขงขันกีฬาในระดับหมูบานและตําบล เพ่ือใหประชาชนสามารถใชประโยชน และทํา
กิจกรรมตางๆ รวมกัน 

๔.๔ สงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม สงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดศึกษาอบรมและเรียนรู
ศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ินมากข้ึน โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้จะสงเสริมสนับสนุนและอนุรักษ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบยั่งยืน 

๔.๕ สนับสนุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนท่ียากจนและดอยโอกาส และประชาชนท่ัวไป 
๔.๖ สนับสนุนวัสด ุอุปกรณ สื่อการเรียนการสอนเพ่ือการศึกษาใหแกโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี 
๔.๗ สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนในตําบลบอหินมีความรูเก่ียวกับโรคภัยไขเจ็บตางๆ รวมท้ังสามารถ

ปฐมพยาบาลเบื้องตนได 
๔.๘ เฝาระวัง ติดตาม สังเกตการณ และแกไขปญหาโรคระบาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนในตําบลบอหิน 
๔.๙ สงเสริมใหประชาชนในตําบลบอหิน มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สงเสริมใหมีการออกกําลังกายในเขตตําบล

บอหิน โดยจัดหาเครื่องออกกําลังกาย พรอมเครื่องเลนเด็ก 
๔.๑๐ สงเสริมใหมีสนามกีฬาในรมและกลางแจง และสนับสนุนกลุมและชมรมกีฬาชนิดตาง ๆ 
๔.๑๑ พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็กๆ ในศูนยมีสุขภาวะท่ีดี สงเสริม

พัฒนาการเด็กท้ัง ๔ ดาน คือ รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 
๔.๑๒ พัฒนา/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณสุข ใหมีมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
๔.๑๓ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบตามอัธยาศัยและ

ดําเนินงานเรื่องการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัยอายุ ๓ – ๕ ป ใหไดรับการพัฒนาในทุก ๆ ดาน และพัฒนาวิชาการสูงมาตรฐาน 
๔.๑๔ สงเสริมสนับสนุนอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือใชในการสืบคนขอมูลและเขาถึงเครือขายตาง ๆในการเรียนรู 
๔.๑๕ สงเสริมสนับสนุนการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน 

          ๔.๑๖ สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแขงขันกีฬาท้ังภายในและภายนอกเพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหเยาวชน  
ประชาชนไดรับโอกาสในการเลนกีฬาอยางถูกวิธีและการออกกําลังกายอยางท่ัวถึง  

๔.๑๗ รณรงคสงเสริมกระบวนการสรางคุณธรรม จริยธรรม การสรางวินัย และจิตสาธารณะของคนในชุมชน 
๔.๑๘ พัฒนาองคความรูสูชุมชน สรางชุมชนตําบลบอหินใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มุงเนนคนเปนศูนยกลางการพัฒนา 
๔.๑๙ สงเสริมการจัดทําแผนแมบทชุมชน และแผนปฏิบัติการชุมชน การรวมกลุมของสังคม องคกรชุมชน 

เพ่ือแกไขปญหาความยากจนและสรางเครือขายการพัฒนาสังคม  
๔.๒๐ สงเสริมการพัฒนาทักษะ การจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค รวมท้ังจัดสวัสดิการท่ีจําเปนพ้ืนฐานสําหรับ

การพัฒนาเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
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๔.๒๑ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมท่ีสอดคลองกับทิศทางของการสรางสุขภาวะแบบองครวมและสราง
สังคมอยูดีมีสุข 

๔.๒๒ สงเสริมสนับสนุนโครงการเสริมสรางสุขภาพของประชาชนทุกกลุมอายุ ใหสวัสดิการแกคนชรา ผูพิการ 
ผูดอยโอกาส 

๔.๒๓ สงเสริมการดําเนินงานดานสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชนโดยผานกลุม
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 

๔.๒๔ สงเสริมสนับสนุนการควบคุมปองกันการเผยแพรระบาดของโรคติดตอตาง  ๆ 
๔.๒๕ สงเสริมดูแลสุขภาพแมและเด็กตั้งแตอยูในครรภ เพ่ือใหทารกมีการพัฒนาการทางสมองและมีการ

เจริญเติบโตทางรางกาย 
๔.๒๖ สงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรูรวมเครือขายบริการ สาธารณสุข อปพร. อสม.มูลนิธิและองคกร

เอกชนในการชวยเหลือการกูภัยฉุกเฉินผูปวยไดอยางทันทวงที 
๕. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน มีนโยบายในการฟนฟูสภาพและการปองกันการเสื่อมโทรม หรือสูญสิ้นไป
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

๕.๑ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม โดยการรณรงคใหประชาชนชาวตําบลบอหินเห็นคุณคาและมี
จิตสํานึก จัดสรางระบบศูนยรวมใจการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ดูแลรักษาและพัฒนาแหลงธรรมชาติแหลงน้ําท่ี
สรางข้ึนใหดีอยางตอเนื่อง 

๕.๒ สนับสนุนรณรงคใหประชาชนเห็นคุณคา และมีจิตสํานึกรับและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๕.๓ สงเสริม สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน และสิ่งแวดลอมของทรัพยากรธรรมชาติใหคงสภาพท่ีสวยงาม 
๕.๔ บริการและจัดการสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ โดยสงเสริมใหมีการปลูกปาชุมชน และการบริหาร

จัดการปาชุมชน สรางความสําคัญของปาชุมชนใหแกประชาชน 
๕.๕ สงเสริม สนับสนุนโครงการถนนสวย สํานักงานนาอยู และอาคารสาธารณประโยชนตลอดจนโครงการ

หนาบานหนามอง 
๕.๖ สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสงวนท่ีดินเปนพ้ืนท่ีสีเขียวสําหรับเปนพ้ืนท่ีสราง

ความสดชื่น และสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมใหกับชุมชน 
๕.๗ สงเสริมสนับสนุนการจัดการขยะแบบการมีสวนรวมตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทางอันนําไปสู

การจัดการขยะฐานศูนยและการพัฒนาแนวทางรูปแบบ ๓ R ดังนี้ 
Reduce คือ การลดการใช การบริโภคทรัพยากรท่ีไมจําเปนลง 
Reuse คือ การใชทรัพยากรใหคุมคาท่ีสุด โดยการนําสิ่งของเครื่องใชมาใชซํ้า 
Recycle คือ การนําหรือเลือกใชทรัพยากรท่ีสามารถนํากลับมาใชใหม 

๖. นโยบายดานการเมืองการบริหาร 
องคการบริหารสวนตําบลบอหิน จะสงเสริมใหคนดีเขามาปกครองบานเมือง และบริหารโดยหลักธรรมาภบิาล 

ซ่ึงมุงผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก ดังนั้นจึงมีแนวนโยบาย ดังนี้ 
๖.๑ สงเสริมสนับสนุนการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยโดยมุงเนนใหประชาชนมีสวนรวม 

ในทุกๆ ดาน ไดแก การสนับสนุนประชาคมองคกรประชาชน โดยการ “รวมคิด รวมทํา รวมปฏิบัติ และรวมรับ
ผลประโยชน เพ่ือประชาชนชาวตําบลบอหิน” ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนปกปองสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย 

๖.๒ ใหความรวมมือชวยเหลือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอ่ืนๆ ทุกแหงในกรณี 
ท่ีมีเหตุจําเปนเรงดวนอันจะกอใหเกิดความเสียหายรายแรงตอราษฎรในเขตตําบลบอหิน 



 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบอหิน (พ.ศ.2558 – 2562)      หนา 27 

 

๖.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธแบบบูรณาการ เพ่ือเปนการสรางภาพพจน สถาบันองคการ
บริหารสวนตําบลบอหิน ใหประชาชนยอมรับและใหความเชื่อถือ 

๖.๔ ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการทํางาน เชน งานบริหารงานบุคคลโดยวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดี เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

๖.๕ เนนการบริหารราชการแบบเปด โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารกิจการบานเมือง
มากข้ึน โดยใหประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น รวมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๖.๖ สรางแรงจูงใจและเพ่ิมขวัญกํา ลังใจใหขาราชการและผูปฏิบัติงานขององคการบริหาร 
สวนตําบลบอหิน ท่ีปฏิบัติงานดวยความทุมเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเดน และเปนท่ียอมรับ 

๖.๗ มุงเนนพัฒนาฝกอบรมใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูนําชุมชน กรรมการ
หมูบาน พนักงานสวนตําบล ตลอดจนพนักงานจาง ไดเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และมีประสบการณในการทํางานเพ่ิม
แนวคิดในการพัฒนาตําบลบอหินเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

๖.๘ บริหารการคลังอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืนโดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง โดยยึดหลักธรรมาภบิาล 
๖.๙ กอสรางอาคารสํานักงานท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบอหิน รวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศน ในเขต 

อบต.บอหิน และพัฒนา/ปรับปรุงอาคารรานคาชุมชน ใหไดมาตรฐานระดับตําบล เพ่ือใชเปนสถานท่ีในการประชุม 
การรับรองผูมาศึกษาดูงาน และการจัดกิจกรรมตางๆ ของตําบล 

๖.๑๐ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของพนักงานและเจาหนาท่ี 
๖.๑๑ พัฒนา/ปรับปรุง ระบบหอกระจายขาวของตําบล ใหมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังตําบล

เพ่ือใหประชาชนไดรับรูขอมูล ขาวสาร และการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึงและทันตอเหตุการณ 
๖.๑๒ สงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ท้ังดานบุคลากร

งบประมาณ วัสดุอุปกรณและความรูความสามารถในการปองกันสาธารณภัย 
๖.๑๓ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ทุกภาคสวนท้ัง

ภาคราชการและภาคประชาชนใหเกิดความรัก ความสามัคคีชวยกันพัฒนาตําบล 
๖.๑๔ สงเสริมการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร เอกสารขาว วารสารเผยแพรกิจกรรมใหประชาชนไดรับทราบ 
๖.๑๕ พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบอหินใหเปนองคกรธรรมาภิบาลท่ีมีหลักการบริหารจัดการบานเมือง

ท่ีดีและเปนหนวยงานบริการสังคมท่ีดีมีมาตรฐาน ดวยการสงเสริมสนับสนุนการศึกษา การสรางกระบวนการเรียนรู
และการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับใหแกสมาชิกสภาทองถ่ิน  ขาราชการและพนักงาน พรอมท้ัง
สรางเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะท่ีดีมีมาตรฐาน เพ่ือรองรับการบริการแตละดานใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

๖.๑๖ สงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมทางการบริหารและการเมืองภายใตระบอบประชาธิปไตยโดย
การพัฒนาระบบกลไกการทํางานในระบบสภาทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ินควบคูไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ของชุมชนและภาคประชาคม 

๖.๑๗ สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบการทํางานขององคการ
บริหารสวนตําบล 

๖.๑๘ ประสานเพ่ือกอใหเกิดการสรางเครือขายการทํางานท้ังภาครัฐ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี
อําเภอสิเกาและพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ สวนราชการท่ีเก่ียวของภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชนการกําหนดนโยบายการบริหาร
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลบอหิน ดังกลาวไดวางอยูบนพ้ืนฐานความเปนจริงของดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และสถานการณในปจจุบัน และเพ่ือใหสามารถดําเนินนโยบายจนบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวได ท้ังนี้
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบอหิน ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนชาว
ตําบลบอหิน โดยใชวิธีการบริหารบานเมืองท่ีดีและคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นใน
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การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยางโปรงใส และการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบขอบังคับวาดวยการนั้น 

 

2.  ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา 
      2.1  การวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชน 

  1)  ปญหาดานเศรษฐกิจ 
1.1 ราษฎรไมมีอาชีพเสริม 
1.2 ไมมีระบบประกันราคาสิ้นคาเกษตร 
1.3 ราษฎรขาดท่ีทํากินในการเกษตร 
1.4 ราษฎรขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
1.5 ราษฎรไมมีการปลูกพืชผักสวนครัวไวกินเอง 
1.6 ราษฎรไมมีการรวมกลุม 

   2)  ปญหาดานสังคม 
              2.1  ดานครอบครัวและชุมชน 
       2.1.1  ไมมีระบบการเรียนรูและการรวมกลุมอยางถาวร 

     2.1.2  ผูสูงอายุ ผูพิการ  ผูปวยเอดส  ถูกทอดท้ิง 
     2.1.3  เด็กกอนวัยเรียนไดรับการดูแลไมเหมาะสมกับวัย 
     2.1.4  คนในชุมชนขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมสวนรวม 
     2.1.5  การปองกันโรคติดตอในทองถ่ินไมดีเทาท่ีควร 
     2.1.6  ไมมีแหลงเรียนรูขอมูลขาวสารท่ีเปนสาธารณะ 
     2.1.7  ปญหาการเลนพนัน  

          2.2 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
                 2.2.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินยังไมเพียงพอ 
          2.3 ดานกีฬาและนันทนาการ   
                2.3.1  ขาดผูนําดานการกีฬาในชุมชน  กิจกรรมไมตอเนื่อง 
                2.3.2  ชุมชนมีสถานท่ีออกกําลังกายและท่ีพักผอนไมเพียงพอ 
          2.4 ดานยาเสพติด 
                2.4.1  การใหความรูแกชุมชนในเรื่องเก่ียวกับปญหายาเสพติดไมท่ัวถึง 
                2.4.2  ยาเสพติดแพรระบาด 
3) ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

               3.1  ดานคมนาคม 
                        3.1.1  การเดินทางถนนบางสายไมสะดวก  เนื่องจากเปนถนนลูกรัง 

       3.2  ดานสาธารณูปโภค 
                        3.2.1 ระบบไฟฟา  ประปา  ไมท่ัวถึงทุกครัวเรือน 
                        3.2.2 โทรศัพทสาธารณะมีไมเพียงพอตอความตองการของชุมชน  
                        3.2.3 ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ 

4)  ปญหาดานแหลงน้ํา     
           4.1  แหลงน้ําสําหรับอุปโภคและบริโภค 

  4.1.1  ขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแลง 
  4.1.2  ราษฎรไมมีภาชนะเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง 
  4.1.3  ราษฎรขาดระบบประปาท่ีดีในหมูบาน 
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  4.1.4  ราษฎรขาดระบบชลประทานท่ีดี 
  4.1.5  ไมมีทางระบายน้ําและแหลงเก็บกักน้ําธรรมชาติ 
  4.1.6  ไมมีคูระบายน้ํา  และทํานบก้ันน้ํา 
  4.1.7  คู คลอง และเหมืองขาดการปรับปรุงดูแล 

          4.2  แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
  4.2.1  ไมสามารถใชประโยชนจากแหลงน้ําท่ีมีอยูอยางเต็มท่ี 
  4.2.2  แหลงน้ําธรรมชาติตื้นเขิน 
  4.2.3  แหลงน้ํามีไมเพียงพอ 

5)  ปญหาดานสาธารณสุข 
          5.1 ปองกันโรคระบาด  โรคติดตอ 

5.1.1 การแพรระบาดของโรคติดตอ 
   5.1.2 ขาดความรูในเรื่องสุขภาพอนามัยการปองกันและการสงเสริมสุขภาพ 

6) ปญหาดานการเมืองการบริหาร 
           6.1  ดานการเมือง  การปกครอง 

6.1.1 ขาดกระบวนการเรียนรูทางการเมือง 
6.1.2 ประชาชนไมเขาใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกตอง  

      6.2  ดานการเมือง - การบริหาร 
6.2.1 บุคลากรมีไมเพียงพอในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
6.2.2 ไมมีอาคารท่ีทําการท่ีเหมาะสม 

7)  ปญหาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
            7.1  ดานการศึกษา 

  7.1.1การสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาไมเพียงพอ 
  7.1.2 ขาดเงินทุนและโอกาสในการศึกษาตอ 
  7.1.3 สถานศึกษาไมไดมาตรฐานเม่ือเทียบกับสถานศึกษาในชุมชนเมือง  
  7.1.4 เด็กกอนวัยเรียน  ไมไดรับการดูแลอยางเหมาะสม 
  7.1.5 เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  ใหความสําคัญกับการกีฬานอย 

            7.2  ดานศาสนาและวัฒนธรรม 
   7.2.1 ขาดการรณรงคฟนฟูและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี 
   7.2.3 ขาดการสงเสริมและสนับสนุนวัด 

8)  ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
       8.1 ดานแหลงน้ําธรรมชาติ 

  8.1.1  ขาดงบประมาณในการพัฒนา 
  8.1.2  ขาดการมีสวนรวมในการปลูกตนไมตามถนน  ริมแมน้ําลําคลอง  ตลอดจนการ 
           ดูแลสถานท่ีสาธารณะ 

1. สรุปผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบอหินในระยะเวลาที่ผานมา 
    1.1   การดําเนินงานดานการทองเท่ียว 

- ดําเนินงานตามแนวทางหมูบานทองเท่ียว OTOP (บูรณาการระหวางดานชุมชนดานแหลงทองเท่ียว   
ดานผลิตภัณฑ  และดานประเพณีวัฒนธรรม) 

- ใหเอกชนเขามารวมดําเนินการใหบริการแกนักทองเท่ียว 
- ปรับปรุงภูมิทัศน  และจัดทําปายบอกทาง  ปายประชาสัมพันธ   
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          - กอสรางสถานท่ีใหบริการการทองเท่ียวเพ่ิมเติม  (สวนเฉลิมพระเกียรติ) 
- ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวทางดานเอกสาร และเว็บไซตประชาสัมพันธ 

      1.2  การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ 
   - ใหกลุมอาชีพยืมเงินหมุนเวียน    
            -  อุดหนุนเงินกลุมอาชีพ   
      1.3  การดําเนินงานดานสังคม 
 - จัดแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติด   
           -  สงเสริมกิจกรรมกีฬาภายในตําบล 
 -  ชวยเหลือผูประสบสาธารณะภัย   
           -  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณเพ่ือสนับสนุนการชวยเหลือประชาชน 
 -  จัดสวัสดิการสงเคราะหผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส 
 -  สนับสนุน อปพร.เพ่ือกิจกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัย 
     1.4  การดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 - ดําเนินการปรับปรุง  ซอมแซม  กอสราง  และบุกเบิกถนน  ภายในหมูบาน 
 - ดําเนินการติดตั้ง  ซอมแซมและขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะหมูบาน   
      1.5  การดําเนินงานดานแหลงน้ํา   
 - ดําเนินการขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติ  กอสรางฝายก้ันน้ํา 
 - ดําเนินการขยายเขตระบบประปาสวนภูมิภาค   ประปาหมูบาน 
      1.6  การดําเนินงานดานสาธารณสุข 
 -  ประชาสัมพันธขาวสารของสวนราชการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับดานสุขภาพใหราษฎรไดรับทราบ 
 -  รวมกับสถานีอนามัยดําเนินการปองกันโรคไขเลือดออก  โรคพิษสุนัขบา โดยจัดซ้ือวัสดุ 
                  อุปกรณในการดําเนินงาน  และจัดฝกอบรบ 
  - อุดหนุนวัสดุอุปกรณเพ่ืองานสาธารณสุข 
           - ออกขอบัญญัติตําบลเรื่องควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  
    1.7  การดําเนินงานดานการเมืองการบริหาร 
  -  พัฒนาบุคลากรท้ังพนักงานสวนตําบล  ผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  โดยเขารับการ 
ฝกอบรมตามโครงการและหลักสูตรของสวนราชการ  หนวยงาน  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู  คุณธรรมและจริยธรรม  
  -  ประชุมคณะผูบริหาร  และพนักงานตําบลอยางตอเนื่อง 
  -  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช  และอุปกรณตาง ๆ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  
  -  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  จัดประชุมประชาคม  หมูบาน/ตําบล 
    1.8  การดําเนินงานดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   

 - สนับสนุนอุปกรณการศึกษาแกโรงเรียนในพ้ืนท่ี 
  - จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  ใหกับโรงเรียนในพ้ืนท่ี  
           - จัดงานประเพณีวัฒนธรรม  เชน  งานวันสงกรานต  งานวันเด็ก  งานลอยกระทง ประเพณีลากพระ 
                 -  จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
                 - สงเสรมภูมิปญญาทองถ่ิน   
    - จัดโครงการคายเยาวชน      
                 -  จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนประจําตําบล 
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    1.9  การดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    - กิจกรรมปลูกตนไมในสถานท่ีสาธารณะ 
             - ออกขอบัญญัติตําบลเรื่องหามจับสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติท่ีเพาะพันธุสัตวน้ํา 
             - อุดหนุนการกอสรางสวนสาธารณะประจําตําบล 

3.  การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ
องคการบริหารสวนตําบล 
 

จุดแข็ง จุดออน 

1.  ระบบการบริหาร 
    -  มีการจัดโครงสรางภายในท่ีเหมาะสมสอดคลองกับ
ภารกิจ 
    - การบริหารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล 
    - มีการแบงงาน/มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ 
 
 
 
 

2.  ระบบขอมูล 
   -  มีการจัดเก็บขอมูลในการดําเนินการ 
3.  อัตรากําลัง  (พนักงานสวนตําบล/ลูกจาง) 
 -  บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี 
 -  ไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 
 - มีการกําหนดแผนอัตรากําลังตามโครงสราง 
4.  การเงิน/งบประมาณ 
    -  การบริหารงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ     
5.  ศักยภาพของชุมชน 
    -  มีกลุมตาง ๆ ในหมูบาน  เชนกลุมออมทรัพย  กลุม
อาชีพ 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    - มีแหลงน้ําธรรมชาติสามารถใชประโยชนในการเกษตร 
  -  มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอ้ือตอการพัฒนาเปนแหลง
ทองเท่ียว ทําใหมีรายไดจาการทองเท่ียวมาก 

1.  ระบบการบริหาร 
  - กฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ มีการปรับปรุงแกไข
ตลอดเวลา  ทําใหศึกษาไมทัน  ขาดความชัดเจนใน
การดําเนินงาน 
   -  พ้ืนท่ีรับผิดชอบมาก  ไมสามารถบริการการพัฒนาไ
ท่ัวถึง 
  -  ปริมาณงานมีมาก   บุคลากรมีนอย  มีผลทําให
ผลงานไมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาท่ีควร 
    -  ประชากรบางสวนยังขาดการมีสวนรวม 
2.  ระบบขอมูล 
   -  การนําขอมูลสารสนเทศไปใช 
3.  อัตรากําลัง  (พนักงาน/ลูกจาง) 
    - บุคลากรไดรับมอบหมายงานมากเกินไป 
    
 
4.  การเงิน/งบประมาณ 
   -  งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนาในการ
ขยายตัวจากชนบทเปนเมือง 
5.  ศักยภาพของชุมชน 
 - สถานท่ีและอาคารท่ีทําการคับแคบไมเพียงพอ 
 - มีกลุม ไมทุกหมูบาน สมาชิกมีนอย 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   - ขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบรวมกัน  ในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โอกาสการพัฒนาในอนาคต 
-  นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด  ท่ีสนับสนุนสงเสริมดานการเกษตร การทองเท่ียว สอดคลองกับยุทธศาสตรตําบล 
-  การสรางความเขมแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
-  การแกไขปญหาความยากจน  ปญหายาเสพติด  ตามนโยบายของรัฐบาล 
-  มีนโยบายและแผนแมบทเพ่ือการทองเท่ียวท่ียั่งยืนในจังหวัดตรังซ่ึงทําใหมีเครือขายการทองเท่ียว  
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ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด 
-  กฎหมายระเบียบ  ขอบังคับ  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
-  การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจายไมเหมาะสมกับเวลาดําเนินการ  
-  ภารหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน  ตามภารกิจท่ีไดรับถายโอน 

 การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของทองถิ่น 
       นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

        จัดระเบียบการใชประโยชนจากท่ีดินโดยการวางผังเมืองเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการใชท่ีดินซ่ึงเปน
ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด  การวางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดีจะสามารถควบคุมและพัฒนา 
ปรับปรุงแกไข ใหการสัญจรไปมาของประชาชนเกิดความคลองตัว   สะดวกและรวดเร็ว  พรอมท้ังการปรับปรุง
ถนน ตรอก ซอย และทางเทาใหไดมาตรฐาน  รวมถึงปรับปรุงและจัดระเบียบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
ตางๆอยางเปนระบบใหไดมาตรฐานเพียงพอและท่ัวถึง เพ่ือทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนสืบตอไป  
นโยบายดานเศรษฐกิจ 
        เสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ  สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  พัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจของชุมชน ใหมีการกระจายรายไดอยางท่ัวถึง  พรอมท้ังจัดใหมี
สถานท่ีสําหรับจําหนายสินคาอุปโภค บริโภคท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

      นโยบายดานสังคม 
         ประชาชนไดรับการพัฒนาดานการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน  มีการเรียนรูวิทยาการสมัยใหม 
พรอมท้ังมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม  มีสุขภาพอนามัยท่ี
แข็งแรง ปลอดจากยาเสพติด ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ไดรับการดูแลเอาใจใสอยางท่ัวถึง อีกท้ังสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
นโยบายดานการเมือง การบริหาร 
          สรางระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส มีขีดความสามารถในการแกปญหาความเดือดรอนไดตรง
กับความตองการของประชาชนโดยวิธีการบริหารบานเมืองท่ีดี สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
เมือง  ปลูกจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม  รักษาระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เสริมสรางความ
เปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง และสงเสริมบานเมืองใหมีการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน มีการนําเทคโนโลยี่ท่ี
ทันสมัยมาใชในการบริการประชาชน เพ่ือสรางความสะดวกและรวดเร็วในการปรับปรุงและจัดเก็บรายไดให
เหมาสมและเปนธรรมเพ่ือนํารายไดมาพัฒนา  อบต.ตอไป 
นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
           สงเสริมและสรางจิตสํานึก ความตระหนักใหแกประชาชนโดยท่ัวไปในทองถ่ิน รวมกันทะนุบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาชวยตามความเหมาะสม มีการจัดสรรและใช
ทรัพยากรในพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาติยังคงอยูตลอดไป  
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10ปญหา สภาพปญหา 
1. ปญหาดานเศรษฐกิจ 
1.1  อาชีพ 
 
 
1.2 การรวมกลุมอาชีพ 
 

1.3 รายได 
 
    

1.4 หนี้สินประชาชน 
 

2. ปญหาดานสังคม 
2.1 สาธารณสุข 
 
 
 
2.2 การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 
 

2.3 ยาเสพติด 
 
 
 

2.4 การสงเคราะหคนยากจน       
   คนพิการ เด็ก และผูสูงอายุ 
3. ปญหาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 
3.1 การคมนาคม 
 
3.2 ไฟฟาสาธารณะ 
 
 

3.3 การระบายน้ํา 
 
 
4.ปญหาดานแหลงน้ํา 
 4.1 แหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค 
 4.2 แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
 

 
1.1 การประกอบอาชีพของประชากรตําบลบอหินสวนใหญจะประกอบอาชีพสวน
ยางพาราเปนหลัก ไมมีอาชีพเสริมในชวงปดกรีดหรือชวงฤดูฝน  ทําใหสงผล
กระทบตอรายได 
1.2 การรวมกลุมทางการเกษตรหรืออาชีพมีนอยและไมเขมแข็ง สวนใหญตางคน
ตางดําเนินการ 
1.3 รายไดของประชากรในตําบลบอหิน สวนใหญยังมาจากภาคเกษตรกรรม  คือ 
การทําสวนยางพารา สวนปาลมน้ํามัน และประมงเปนรายไดไมมีอาชีพเสริมอ่ืนๆ 
1.4  ประสิทธิภาพการจัดการดานการเงินของประชาชนยังไมดี  ทําใหมีหนี้สิน
จํานวนมาก   
 

2.1  ใหความสําคัญกับปญหาสุขภาพนอย  สวนใหญเปนการรักษาอาการเจ็บปวย
มากกวาการปองกันโรคหรือการสงเสริมสุขภาพใหแข็งแรง 
  - สถานีอนามัยขาดเจาหนาท่ีและอุปกรณในดานการดูแลสุขภาพอนามัย 
 

2.2 ไมมีกลุมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินอันดีงาม 
  - ไมมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
  - คนรุนใหมสนใจและใหความสําคัญกับการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี 
    ทองถ่ินนอย 
 

2.3 ผูปกครองหรือผูท่ีเก่ียวของกับเยาวชนบางคนไมใหความรวมมือใน 
     การแกปญหา  ปกปดความจริง 
   - การดําเนินการแกปญหาเปนไปตามนโยบาย  ความจริงจังไมตอเนื่อง 
 

2.4  มีผูสูงอายุ คนยากจน คนพิการ เด็ก สวนหนึ่งไดรับความชวยเหลือ 
 จากทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย แตไมเพียงพอ  
3.1  สภาพถนนสวนใหญในตําบลเปนถนนลูกรัง ไมมีคูระบายน้ํา ทําใหมีน้ําทวม
ขัง เปนหลุมเปนบอโดยเฉพาะในชวงฤดูฝน ทําใหไม สามารถใชสัญจรโดยสะดวก
ไดตลอดป  ชวงฤดูแลงมีฝุนฟุง กระจายทําใหเกิดความรําคาญและเปนอันตรายตอ
สุขภาพของประชาชน  

 
 
 

3.2  ไฟฟาสาธารณะมีไมท่ัวถึงทําใหการสัญจรไมสะดวก  เกิดอุบัติเหตุ   
 ปญหาอาชญากรรม   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
3.3  ระบบระบายน้ํายังไมไดมาตรฐาน ไมเหมาะสม เชนการฝงทอลอด คสล.แต
บริเวณดังกลาวควรกอสรางทอลอดเหลี่ยม ทําใหการระบายน้ําไมทันในชวงฤดูฝน
เนื่องจากมีปริมาณน้ําและถนนบางสายยังขาดระบบการระบายน้ํา 
4.1  ประชากรจํานวนหนึ่งในตําบลซ่ึงไมอยูในแนวเขตการใหบริการระบบประปา  
ขาดแคลนน้ํากิน  น้ําใชในชวงฤดูแลง 
4.2  ไมมีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรท่ีสามารถเก็บกักน้ําไวใชไดตลอดป ทําใหชวงฤดู
แลงประชากรท่ีปลูกผลไมเปนอาชีพเสริม ประสบปญหาขาดแคลนน้ํา  พืชผลทาง
การเกษตรเสียหาย 
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11ช่ือปญหา สภาพปญหา 

5.  ปญหาดานการเมืองการ
บริหาร 
5.1 การมีสวนรวมของ
ประชาชน 
5.2 การพัฒนารายได 
 
 
 
 
5.3 การจัดหาและปรับปรุง 
เครื่องมือ เครื่องใช และ
สถานท่ีปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ 
5.4 การสรางจิตสํานึกใน
บทบาทหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ 
6.ปญหาดานทรัพยากร 
   ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6.1 การอนุรักษแหลงน้ํา     
และปาไม 
6.2 การกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

 
5.1  ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนานอย  สวนใหญมักจะเปนคนเดิมๆ   
      เพ่ือกลุมคนเดิมๆ 
 
 

5.2 รายไดขององคการบริหารสวนตําบลสวนใหญจะไดรับการจัดสรรจาก  
ทางรัฐบาล สําหรับการดําเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงทองท่ี  
และภาษีปาย  ซ่ึงทางองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการจัดเก็บนั้นดําเนินการ
จัดเก็บไดนอยอันเนื่องมาจากเปนเขตชนบท  รายไดสวนใหญมาจากภาษีบํารุง
ทองท่ี  ซ่ึงยังจัดเก็บไดนอยเนื่องจากไมมีการจัดทําแผนท่ีภาษีและ ทะเบียน
ทรัพยสิน 
5.3   ปจจุบันสถานท่ีประชุมขององคการบริหารสวนตําบลบอหินยังไม 
       เหมาะสม  มีสภาพคับแคบทําใหบริการประชาชนไมสะดวก   
       ประกอบกับปจจุบัน อบต. มีภารกิจรับผิดชอบมากข้ึน 
 
5.4   ประชาชนยังขาดจิตสํานึกในการเสียภาษีซ่ึงเปนหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ    
       บางสวนมีการหลบเลี่ยงไมยอมชําระภาษี 
 
6.1 ประชาชนสวนใหญยังขาดความสนใจ และใหความสําคัญในการ  
       อนุรักษธรรมชาติ แหลงน้ําและปาไมนอย    
6.2 ประชาชนสวนใหญกําจัดขยะภายในครัวเรือนเอง ซ่ึงอาจไมถูกวิธี ไม   
      มีภาชนะรองรับขยะในท่ีสาธารณะ  ทําใหมีขยะตามท่ีสาธารณะ   
      เชน ริมถนน ทําใหไมนาดูแกผูพบเห็นและเปนแหลงสะสมเชื้อโรคตางๆ 

 

ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น 
ดวยเทคนิค SWOT Analysis 
 องคการบริหารสวนตําบลบอหิน ไดดําเนินการวิเคราะหศักยภาพในพ้ืนท่ีของตําบลบอหินเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ินดวยเทคนิค SWOT Analysis  ซ่ึงผล
การวิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. จุดแข็ง    (Strength : S) 

1.1  สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบมีความอุดมสมบูรณเหมาะสมในการทําการเกษตร  
1.2  อยูใกลตลาดกลางยางพารา 
1.3  เปนแหลงปลูกยางพาราท่ีสําคัญของอําเภอสิเกา 
1.4  จุดท่ีตั้งของตําบลมีความเหมาะสมและสะดวกแกการคมนาคมเนื่องจากมีทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 4046 ตัดผาน  
1.5  การเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินโดยตรงทําใหเห็นปญหาของประชาชนและการเขาถึงการทํางาน

ของประชาชนทําใหมีโอกาสในการพัฒนาสูง 
1.6  ทองถ่ินสามารถตราขอบัญญัติโดยตรงไมขัดแยงตอกฎหมายทําใหสามารถแกปญหาและ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
1.7  มีงบประมาณเปนของตนเอง ทําใหการบริหารงานแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนได 

รวดเร็วและทันตอเหตุการณ 
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2. จุดออน   ( Weakness :  W) 
   2.1  มีปญหาภัยแลง  น้ําทวมเกิดข้ึนทุกป  ทําใหเกิดความเสียหายและความเดือดรอนแกประชาชน 
   2.2  ประชาชนยังขาดการปลูกฝงและการเรียนรูการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางถูกตอง 
   2.3  ไมมีแหลงเก็บกักน้ําไวใชประโยชนทางการเกษตรอยางเพียงพอทําใหประชาชนประสบปญหา   
          การ ขาดแคลนน้ํา 
   2.4  เกษตรกรสวนใหญมีหนี้สิน 
   2.5  ประชาชนสวนใหญมีรายไดจากภาคการเกษตรเปนหลัก ไมมีอาชีพเสริมท่ีสรางรายไดแนนอน 
   2.6  การรวมกลุมยังไมเขมแข็งและยั่งยืน  ทําใหไมมีการแลกเปลี่ยนความรูในการปรับปรุงผลผลิต     

         ทําใหผลผลิตท่ีไดยังมีคุณภาพไมไดมาตรฐาน 
   2.7  เสนทางการคมนาคมท่ีเชื่อมระหวางหมูบานยังไมสะดวกเพียงพอ 
   2.8  สภาพถนนยังไมไดมาตรฐานดีพอ  
   2.9  ประชาชนบางสวนขาดเอกสารสิทธิ์การถือครองท่ีดิน ทําใหขาดโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุน  

    2.10 ไมมีการวางแผนพัฒนาสิ่งแวดลอมท่ีเปนระบบและชัดเจน 
    2.11  การประกอบอาชีพหลัก (สวนยางพารา) มีเวลาวางทําใหติดอบายมุข เชนการพนัน                

  3. โอกาส  ( Opportunity :  O) 
   3.1  มีองคการบริหารสวนตําบลในพ้ืนท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบล ท้ังทางดาน   

     เศรษฐกิจ  (Economic)  สังคม (Social)  และการเมือง (Political)  ทําใหมีงบประมาณเปนของตนเองนํามาพัฒนาตําบล 
   3.2 นโยบาย “หนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ”  ของรัฐบาลมีสวนสงเสริมใหผลิตภัณฑในทองถ่ินไดรับ 

     การพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึน  ราษฎรมีอาชีพและรายไดเพ่ิมข้ึน เปนอาชีพเสริม 
       3.3  สามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก อปท.อ่ืน  สวนราชการอ่ืน   ในการพัฒนาดานโครงสราง 

     พ้ืนฐาน ดานสังคม ดานเศรษฐกิจดานแหลงน้ํา ดานการเมือง การบริหาร ดานทรัพยากรธรรมชาติ และ  
     สิ่งแวดลอม 
    3.4 นโยบาย  “กองทุนหมูบาน”  ทําใหชุมชนตางๆมีความเขมแข็งสงเสริมใหตําบลมีความเขมแข็ง                  
     ในภาพรวมเพ่ิมข้ึน 
 3.5  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเปดโอกาสใหประชาชนไดรับการศึกษาเทาเทียมกัน 
   3.6  โครงการพักชําระหนี้เกษตรกร  ทําใหเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนท่ีจะใชในการประกอบอาชีพ                 
   เพ่ิมมากข้ึน 
   3.7  รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงเครือขาย (OTOP) 
   3.8  ตลาดตางประเทศพรอมท่ีจะรับซ้ือสินคา (OTOP) 
             3.9   การเมืองในระดับชาติมีเสถียรภาพ  ทําใหการพัฒนาในดานตางๆ  มีความม่ันคง 
   3.10 ประชาชนมีแหลงเงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพมากข้ึน  ท้ังจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง                    
   โครงการ กข.คจ  โครงการธนาคารประชาชน  และโครงการกระตุนเศรษฐกิจ 
   3.11 ประชาชนไดรับการสงเสริมสุขภาพอนามัยท่ีดี  และมีความเสมอภาคในการรักษาพยาบาล                     
   ตามโครงการหลักประกันสุขภาพของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
4.ขอจํากัด ( Threaten : T) 

  4.1  ขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการประชุมประชาคมหมูบาน / ตําบล 
   4.2  กลุมอาชีพยังไมสามารถรวมตัวไดเขมแข็งและไมมีความรูทางดานการตลาดและการบริหาร              

จัดการกลุม และการพัฒนาผลิตภัณฑ 
            4.3  ขาดงบประมาณการจัดหาสถานท่ีพักผอนหยอนใจเนื่องจากตองใชงบการลงทุน (Investment)                     
เปนจํานวนมาก 
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    4.4  ขาดทักษะ  ขาดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
        4.5  การใชประโยชนของท่ีดินยังไมถูกตอง  และเหมาะสม 
        4.6  ไมมีแหลงน้ําธรรมชาติขนาดใหญ  ซ่ึงสามารถกักเก็บน้ําไดตลอดป และมีปริมาณเพียงพอ 
        4.7  ขาดการวางผังเมืองท่ีดี 
          4.8   สถาบันครอบครัวไมเขมแข็ง  เนื่องจากกระแสสังคมใหความสําคัญกับวัตถุ  และสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน 
        4.9  ลักษณะนิสัยประจําถ่ิน   มีความเชื่อม่ันในตัวเองสูง  ไมฟงใคร 
        4.10 ระเบียบ  กฎหมายไมชัดเจน ไมเอ้ืออํานวยกับการบริหารงาน 
        4.11  การใหคําปรึกษา 

     องคการบริหารสวนตําบล บอหิน จะตองใชโอกาสภายนอก (Opportunities) และจุดแข็ง (Strenghts) 
ใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด พยายามใหตัวกระทําภายนอก ขอจํากัด /อุปสรรค (Threats) ทําความเสียหายใหกับตําบล
ใหนอยท่ีสุด และพยายามหลีกเลี่ยงหรือแกไขจุดออน (Weakness) ของตําบลเพ่ือโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ทองถ่ิน 

วิสัยทัศน ภารกิจ และการพัฒนาทองถิ่น 
  วิสัยทัศน (Vision) 

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน ไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ิน  ดังนี้ 
“ บูรณาการศึกษา  ชาวประชาเปนหนึ่งเดียว ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
เคียงคูคุณธรรม นําสูตําบลจัดการตนเอง” 

  พันธกิจ/ภารกิจ (Mission) 
 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชน  เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจ
ของทองถ่ิน 

2. การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว  และชุมชนใหเขมแข็ง  สามารถพ่ึงตนเองได  และมี
สวนรวมในการพัฒนาตําบล 

3. การสรางระบบบริหารจัดการท่ีดี  โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา การ
ตรวจสอบ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการบริหารและการปกครอง 

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
และภูมิปญญาของทองถ่ิน 

5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการท่ีดี 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการดานการทองเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ท่ีดี  เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

7. การสรางความเขมแข็งดานการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังใหสอด
รับกับอํานาจหนาท่ีและภารกิจท่ีมีอยูเดิม  และท่ีไดรับโอนจาการกระจายอํานาจจากรัฐบาล  

8. การเพ่ิมศักยภาพของผังเมืองใหเปนเครื่องมือชี้นําและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอยางมีประสิทธิภาพโดย
ไมกอใหเกิดความขัดแยงหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาดานอ่ืน ๆ  

 4.3 จุดมุงหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 การพัฒนาท่ีย่ังยืน ( Sustainable Development) คือ การพัฒนาท่ีสนองความตองการของประชาชนใน
ปจจุบันโดยไมตองทําลายทรัพยากรซ่ึงจะเปนท่ีตองการในอนาคต พัฒนาแบบยั่งยืนก็เพ่ือสรางสังคมท่ียั่งยืน สังคมท่ี
ยั่งยืน คือสังคมท่ีสนองความตองการของตนไดโดยไมทําใหสัตวจําพวกอ่ืนและประชาชนรุนตอๆไป ในอนาคตตอง
ประนีประนอมยอมลดความตองการของเขา 
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 การพัฒนาท่ียั่งยืนมีลักษณะเปนการพัฒนาท่ีเปน บูรณาการ ( Integration) คือ ทําใหเกิดเปนองครวม 
(Holistic) หมายความวาเปนองคประกอบท้ังหลายท่ีเก่ียวของจะตองมาประสานกันครบองคและมีลักษณะอีกอยาง
หนึ่งคือมีดุลยภาพ (Balance)  

ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลบอหิน จึงไดกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตามพันธกิจ การพัฒนา
ทองถ่ิน ดังนี้ 

1.  การคมนาคม น้ําเพ่ือการบริโภคอุปโภค ไฟฟาแสงสวาง ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม มีความ 
               สะดวกอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

2.  เด็ก  สตรี  เยาวชน  ผูสูงอายุ  ผูพิการ ไดรับการสงเคราะหชวยเหลือ  
3.  มีการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   การรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของ   
     บานเมือง  สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ 
4.  ประชาชนมีอาชีพท่ีม่ันคง   และมีรายไดแนนอน  ไมมีหนี้สินลนพนตัว  มีสุขภาพจิตและรางการ 
    แข็งแรงปราศจากโรคติดตอตางๆ 
5. ประชาชนไดรับการศึกษาโดยเทาเทียมกัน  มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีการอนุรักษ 
    ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม  และภูมิปญญาของทองถ่ิน 
6.  มีการบริหารงานและการจัดการบานเมืองท่ีดี 
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ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท . 

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบอหิน พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 

อปท. 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐานควบคูกับการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิตและสงเสริม
การศึกษาเรียนรูแบบองครวม 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
และสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ
พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
อนุรักษและสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการอยูดีมีสุขของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตร
การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการเมือง 
การบริหาร 

ยุทธศาสตรที ่1 การสรางฐานเศรษฐกิจของ

จังหวัด (ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการ
ทองเที่ยว) ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรที ่2 การเสริมสรางความมั่นคงทาง

สังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที ่3 การบริหารจัดการฐานทรัพยากร

ใหย่ังยืนและสรางส่ิงแวดลอมที่ด ี
ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางความเปนเลิศใน

การบริหารจัดการ 

พัฒนาการผลิต 
สงเสริมการแปรรูป
และพัฒนากลไก
การตลาดยางพารา 
ปาลมน้ํามัน ปศุสัตว
และประมงแบบครบ
วงจร 

พัฒนาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐาน
ดานการขนสง 

พัฒนาภาคการ
ทองเที่ยว การบริการ
และการกีฬา 

สงเสริมอาชีพและ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจแกผูมี
รายไดนอย 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมใหมีการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

เพ่ิมขีดความสามารถ
ของประชาชนเพ่ือ
รองรับประชาคม
อาเซียน 

เสริมสรางให
ครอบครัวมีความ
มั่นคงอบอุน 

เสริมสราง
ประสิทธิภาพในการ
ปองกันและอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม 
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงและดูแล
รักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม 

เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน
ภาครัฐ สรางความ
โปรงใสและเปนธรรม
ในการบริการ 
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แนวทาง 
การพัฒนา 

ฐานเศรษฐกิจของ อปท. ดาน
การเกษตร การทองเที่ยว ไดรับ
การพัฒนาอยางครบวงจร 

ประชาชนมีสุขภาพดี มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน มีรายได หลักประกันที่
มั่นคงและมีการศึกษาเรียนรูที่มีคุณภาพ 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมมีประสิทธิภาพ 

ครอบครัวและสังคมมี
ความมั่นคงและอบอุน 

ประชาชนมีความพึงพอใจ
ตอคุณภาพการใหบริการ 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 

อปท. 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตร
การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการเมือง 
การบริหาร 

การ
กอสราง 
ปรับปรุง
บํารุงรักษ
าถนน 
สะพาน 
ทางเทา
และทอ
ระบาย
น้ํา ทา
เทียบเรือ 
ผนังกั้น
ตล่ิง 
กําแพง

 

การ
พัฒนา
ระบบ
จราจร 

การ
พัฒนา
และ
จัดหา
แหลงน้ํา
เพ่ือการ
อุปโภค
บริโภค 

การ
พัฒนา
ระบบ
คมนาคม 

การพัฒนา
ระบบ
ไฟฟา
สาธารณะ 

การพัฒนา
และ
สงเสริม
อาชีพให
ประชาชน 

การ
ปรับปรุง
และ
พัฒนา
สถานที่
ทองเที่ยว 

สงเสริม
และ
สนับสนุน
การศึกษ
าของ
ประชา 
ชนทุก
ระดับ 

การเพ่ิม
ชองทาง
ในการ
รับรู
ขาวสาร
ใหแก
ประชา 
ชน 

การ
สงเสริม
ศาสนา 
วัฒน-
ธรรม 
ประเพณี 
และภูมิ
ปญญา
ทองถิ่น 

การสราง
จิตสํานึก
และ
ความ
ตระหนัก
ในการ
จัดการ
ทรัพยา-
กร 
ธรรมชาติ

 

การกําจัด
ขยะมูล
ฝอย 

การ
สงเสริม
การมี
สวนรวม
ของ
ประชา-
ชน 

การ
สงเสริม
ระบบ
ปองกัน
และ
บรรเทา
สาธารณ
ภัย

 

การ
พัฒนา
ระบบ
การ
บริหาร
จัดการ
องคการ
บริหาร
สวน
ตําบล 

การสงเสริม
การจัด
สวัสดิการ
และ
นันทนา-
การ 

การ
สงเสริม
สุขภาพ
อนามัย
ของ
ประชา 
ชน 

การรักษา
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพยสิน
ของ
ประชา 
ชน 
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แผนท่ียุทธศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น Strategy Map 
 

เปาประสงค 1. การคมนาคม น้ําเพื่อการ
บริโภคอุปโภค ไฟฟาแสง
สวาง ระบบการส่ือสาร
โทรคมนาคม มีความสะดวก
อยางเพียงพอและทั่วถึง 
 

2. เด็ก สตรี เยาวชน 
ผูสูงอายุ ผูพิการ ไดรับการ
สงเคราะหชวยเหลือ  

3. มีการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย การรักษาความ
สะอาด ความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง 
ส่ิงแวดลอมไมเปนพิษ 
 

4. ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง 
และมีรายไดแนนอน ไมมี
หนี้สินลนพนตัว มีสุขภาพจิต
และรางกายแข็งแรง
ปราศจากโรคติดตอตาง ๆ 
 

5. ประชาชนไดรับการศึกษา
โดยเทาเทียมกัน มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีการอนุรักษ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอัน
ดีงาม และภูมิปญญาของ
ทองถิ่น 
 

6. มีการบริหารงานและการ
จัดการบานเมืองที่ดี 
 

วิสัยทัศน บูรณาการศึกษา ชาวประชาเปนหนึ่งเดียว ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคูคุณธรรม นําสู
ตําบลจัดการตนเอง 

พันธกิจ 

1. ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบคมนาคมขนสง 
ระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการใหได
มาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพและ
เพียงพอตอความ
ตองการของประชาชน 
เพื่อรองรับการขยายตัว
ของเมืองในอนาคตและ
เศรษฐกิจของทองถิ่น 

2. การสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของคน 
ครอบครัว และชุมชนให
เขมแข็ง สามารถ
พึ่งตนเองได และมีสวน
รวมในการพัฒนาตําบล 
 

3. การสรางระบบ
บริหารจัดการที่ดี โดยให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ การวาง
แผนพัฒนา การ
ตรวจสอบ เพื่อใหเกิด
ความโปรงใสในการ
บริหารและการปกครอง 

4 .ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการศึกษาและ
สาธารณสุข ตลอดจน
อนุรักษและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
และภูมิปญญาของ
ทองถิ่น 
 

5. การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการบริการ
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการที่ดี 
 

6. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดการดานการ
ทองเที่ยว และการ
จัดการทรัพยากร-
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมที่ดี เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 

7.การสรางความ
เขมแข็งดานการเงินการ
คลัง โดยการปรับปรุง
กระบวนการบริหาร
การเงินการคลังใหสอด
รับกับอํานาจหนาที่และ
ภารกิจที่มีอยูเดิม และที่
ไดรับโอนจากการ
กระจายอํานาจจาก
รัฐบาล 

8. การเพิ่มศักยภาพของ
ผังเมืองใหเปนเคร่ืองมือ
ชี้นําและสนับสนุนการ
พัฒนาเมืองอยางมี
ประสิทธิภาพโดยไม
กอใหเกิดความขัดแยง
หรือเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาดานอื่น ๆ 
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ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ส่ิงแวดลอมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมือง การบริหาร 
 

เปาประสงค 1. การคมนาคม น้ําเพื่อการ
บริโภคอุปโภค ไฟฟาแสง
สวาง ระบบการส่ือสาร
โทรคมนาคม มีความสะดวก
อยางเพียงพอและทั่วถึง 
 

2. เด็ก สตรี เยาวชน 
ผูสูงอายุ ผูพิการ ไดรับการ
สงเคราะหชวยเหลือ  

3. มีการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย การรักษาความ
สะอาด ความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง 
ส่ิงแวดลอมไมเปนพิษ 
 

4. ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง 
และมีรายไดแนนอน ไมมี
หนี้สินลนพนตัว มีสุขภาพจิต
และรางกายแข็งแรง
ปราศจากโรคติดตอตาง ๆ 
 

5. ประชาชนไดรับการศึกษา
โดยเทาเทียมกัน มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีการอนุรักษ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอัน
ดีงาม และภูมิปญญาของ
ทองถิ่น 
 

6. มีการบริหารงานและการ
จัดการบานเมืองที่ดี 
 

แนวทางการพัฒนา 

การกอสราง 
ปรับปรุง
บํารุงรักษา
ถนน 
สะพาน 
ทางเทาและ
ทอระบาย
นํ้า ทาเทียบ
เรือ ผนังกั้น
ตลิ่ง กําแพง
กันคลื่น 

การพัฒนา
ระบบ
จราจร 

การพัฒนา
และจัดหา
แหลงนํ้า
เพื่อการ
อุปโภค
บริโภค 

การพัฒนา
ระบบ
คมนาคม 

การพัฒนา
ระบบไฟฟา
สาธารณะ 

การสราง
จิตสํานึก
และความ
ตระหนักใน
การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม 

การกําจัด
ขยะมูลฝอย 

การสงเสริม
การจัด
สวัสดิการและ
นันทนาการ 

การสงเสริม
สุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

การรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน 

การสงเสริม
การมีสวนรวม
ของประชาชน 

การสงเสริม
ระบบปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย
สุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
องคการ
บริหารสวน
ตําบล 

สงเสริมและ
สนับสนุน
การศึกษา
ของ
ประชาชน
ทุกระดับ 

 การเพิ่ม
ชองทางใน
การรับรู
ขาวสาร
ใหแก
ประชาชน 

การสงเสริม
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
และภูมิ
ปญญา
ทองถ่ิน 

การพัฒนา
และสงเสริม
อาชีพใหกับ
ประชาชน 

การ
ปรับปรุง
และพัฒนา
สถานที่ 
ทองเที่ยว
กําจัดขยะ
มูลฝอย 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  4 
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บทที่ 4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 พันธกิจ :  สรางเสนทางการคมนาคมและขนสง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรคมนาคมและระบบไฟฟา  

 เปาประสงค : เสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรคมนาคมและระบบไฟฟาไดมาตรฐาน  

 ตัวช้ีวัดเปาประสงค : จํานวนถนนท่ีไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน มีระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรคมนาคมและระบบไฟฟาท่ีได  

                             มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1.1 การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเทา    
ทอระบายน้ํา ทาเทียบเรือ ผนังก้ันตลิ่ง กําแพงกันคลื่น 

จํานวนถนนท่ีเพ่ิมข้ึน 
จํานวนถนนท่ีไดรับการบํารุงรักษา 

1.2 การพัฒนาระบบจราจร จํานวนประชาชนไดรับความปลอดภัย 
1.3 การพัฒนาและจัดหาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค จํานวนแหลงน้ําท่ีเพ่ิมข้ึน 
1.4 การพัฒนาระบบโทรคมนาคม ระบบโทรคมนาคมไดรับการพัฒนา 
1.5 การพัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ ระบบไฟฟาสาธารณะไดรับการพัฒนา 

 
 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
   - กองชาง 
 
 ความเช่ือมโยง 
 1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
การทองเท่ียว) ท่ีม่ังค่ังและมีเสถียรภาพ  
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานควบคูกับ
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

 พันธกิจ :  สรางรายไดและพัฒนาการทองเท่ียว 
 เปาประสงค : สรางรายไดใหแกประชาชน  และพัฒนาการทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน  
 ตัวช้ีวัดเปาประสงค : ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน และแหลงทองเท่ียวไดมาตรฐาน 
 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
2.1  การพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
2.2  การปรับปรุงและพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียว จํานวนแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน 

 
 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
   - สํานักงานปลัด 
 
 ความเช่ือมโยง 
 1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
การทองเท่ียว) ท่ีม่ังค่ังและมีเสถียรภาพ  
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานควบคูกับ
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และศิลปวัฒนธรรม 

 พันธกิจ :  สรางการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และสงเสริมศาสนา  และศิลปวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 
 เปาประสงค : จัดการศึกษาอยางเปนระบบ  และสงเสริมศาสนา  และศิลปวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 
 ตัวช้ีวัดเปาประสงค : การศึกษาอยางเปนระบบ และสงเสริมศาสนา  และศิลปวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 
 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1. สงเสริม สนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ ประชาชนมีความรูเพ่ิมข้ึน 
2. การเพ่ิมชองทางในการรับรูขาวสารใหแกประชาชน ประชาชนมีชองทางในการรับรูขาวสารเพ่ิมข้ึน 
3. การสงเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

จํานวนกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินไดรับอนุรักษ 

 
 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
   - สํานักงานปลัด 
 
 ความเช่ือมโยง 
 1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี  2 การเสริมสรางความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา
เรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริม
การศึกษาเรียนรูแบบองครวม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

 พันธกิจ :  สรางการมีสวนรวมในการจัดการดานสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 เปาประสงค : จัดการดานสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ  
 ตัวช้ีวัดเปาประสงค : สิ่งแวดลอมไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ 
 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
4.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สิ่งแวดลอมไดรับการพัฒนาระบบอยางเปน
ระบบ 

4.2  การกําจัดขยะมูลฝอย การกําจัดขยะมูลฝอยไดมาตรฐาน 
 

 
 หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
   - สํานักงานปลัด 
 
 ความเช่ือมโยง 
 1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี  3 การบริหารฐานทรัพยากรใหยั่งยืนและสรางสิ่งแวดลอมท่ีดี 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการอนุรักษพลังงานและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

 พันธกิจ :  เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชนในทองถ่ิน 
 เปาประสงค : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ตัวช้ีวัดเปาประสงค : จํานวนประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1.  การสงเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
2.  การสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
3.  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

 
 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
   - สํานักงานปลัด 
 
 ความเช่ือมโยง 
 1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี  2 การเสริมสรางความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา
เรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานอยูดีมีสุขของทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารจัดการ 

 พันธกิจ :  สงเสริมการมีสวนรวมใหแกประชาชนในทองถ่ิน 
 เปาประสงค : ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
 ตัวช้ีวัดเปาประสงค : จํานวนประชาชนท่ีเขารวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินมากข้ึน 
2. การสงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมี

ประสิทธิภาพ 
3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคการบริหารสวน
ตําบล 

ระบบการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบล
มีประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

 
 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
   - สํานักงานปลัด 
 
 ความเช่ือมโยง 
 1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี  4 การเสริมสรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานและสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลบอหิน 
 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงค

ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เปาประสงค

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
รับผิด 

ชอบ 

หนวย

สนับสนุน 
58 59 60 61 62 

การเสริมสราง

ความเปนเลิศใน

การบริหาร

จัดการ 

การพัฒนาดาน

โครงสราง

พื้นฐานควบคู

การทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ 

พัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน 

-กอสรางถนนที่

ไดมาตรฐาน 

 

-กอสรางระบบ

ประปาหมูบานที่

ไดมาตรฐาน 

 

-มีเสนทางที่เปน

มาตรฐาน 

 

-มีประปา

หมูบานที่เปน

มาตรฐาน 

2 

 

 

2 

4 

 

 

4 

6 

 

 

6 

8 

 

 

8 

10 

 

 

10 

-พัฒนาเสนทาง

คมนาคมใน

หมูบาน 

-พัฒนาระบบ

ประปาหมูบาน 

-เสนทาง

คมนาคมที่

เพิ่มขึ้น 

-มีประปา

หมูบานที่เพิ่มขึ้น 

-ปละ 2สาย 

 

 

-ปละ 2

หมูบาน 

- โครงการกอสรางถนนลาดยาง 

จํานวน 24 สาย 

- โครงการกอสรางถนน คสล. จํานวน 

27 สาย 

- โครงการบุกเบิกถนน จํานวน 28 

สาย 

- โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนน 

จํานวน 39 สาย 

- โครงการกอสรางทอเหล่ียม จํานวน 

9 แหง 

- โครงการกอสรางสะพาน จํานวน 1 

แหง-  

- โครงการติดต้ังเคร่ืองหมายบังคับ

จราจร หมูที่ 1-9 จํานวน 45 ปาย 

- โครงการติดต้ังไฟกระพริบบริเวณ

ทางแยกทางโคง จํานวน 9 หมูบาน 

- โครงการสวมหมวกนิรภัย 100% 

- โครงการติดต้ังปายบอกทาง จํานวน 

1 ปาย 

 

กองชาง สํานัก 

งานปลัด 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลบอหิน 
 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงค

ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เปาประสงค

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ 
หนวย

สนับสนุน 
58 59 60 61 62 

การเสริมสราง

ความเปนเลิศ

ในการบริหาร

จัดการ 

การพัฒนา

ดานโครงสราง

พ้ืนฐานควบคู

การทองเท่ียว

เชิงอนุรักษ 

พัฒนา

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

-กอสรางระบบ

ประปาหมูบาน

ท่ีไดมาตรฐาน 

 

-มีประปา

หมูบานท่ีเปน

มาตรฐาน 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

 

8 

 

 

 

10 

 

 

 

-พัฒนาระบบ

ประปาหมูบาน 

-มีประปา

หมูบานท่ี

เพ่ิมขึ้น 

-ปละ 2

หมูบาน 

-โครงการปรับปรุงประปา

หมูบาน 20  สาย 

-โครงการกอสรางระบบ

ประปา 18  สาย 

- โครงการปรับปรุงแหลงนํ้า 

12 แหลง 

- โครงการขุดบอนํ้าต้ืน 30บอ 

กองชาง สํานักงาน

ปลัด 

-ติดต้ังระบบ

โทรคมนาคมท่ี

ไดมาตรฐาน 

 

-มีระบบโทร

คานาคมท่ีได

มาตรฐาน 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

15 

 

 

 

20 

 

 

 

25 

 

 

 

-พัฒนาระบบ

โทรคมนาคม 

-มีประปา

หมูบานท่ี

เพ่ิมขึ้น 

-ปละ 5 จุด -โครงการติดต้ังและปรับปรุง

ระบบโทรศัพทสาธารณ 9 

หมูบาน 

-โครงการติดต้ังระบบโทรศัพท

พ้ืนฐาน 9 หมูบาน 

กองชาง สํานักงาน

ปลัด 

-ติดต้ังระบบ

ไฟฟา

สาธารณะท่ีได

มาตรฐาน 

 

-มีระบบไฟฟา

สาธารณะท่ีได

มาตรฐาน 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

15 

 

 

 

20 

 

 

 

25 

 

 

 

-พัฒนาระบบ

ไฟฟาสาธารณะ 

-มีไฟฟาใช

ประปา

หมูบานท่ี

เพ่ิมขึ้น 

-ปละ 5 จุด -โครงการติดต้ังและปรับปรุง

ระบบโทรศัพทสาธารณ 9 

หมูบาน 

-โครงการติดต้ังระบบโทรศัพท

พ้ืนฐาน 9 หมูบาน 

 

กองชาง สํานักงาน

ปลัด 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลบอหิน 
 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงค

ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เปาประสงค

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ 
หนวย

สนับสนุน 
58 59 60 61 62 

การเสริมสราง

ความเปนเลิศ

ในการบริหาร

จัดการ 

การพัฒนา

ดานโครงสราง

พ้ืนฐานควบคู

การทองเท่ียว

เชิงอนุรักษ 

พัฒนา

เศรษฐกิจและ

การทองเท่ียว 

สรางรายได

และ

พัฒนาการ

ทองเท่ียว 

-ประชาชนมี

รายได

เพ่ิมข้ึน 

แหลง

ทองเท่ียวได

มาตรฐาน 

3 

 

 

1 

 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

 

9 

 

 

3 

 

 

 

12 

 

 

4 

 

 

 

15 

 

 

5 

 

 

 

-เสริมสราง

รายไดใหแก

ประชาชน 

-พัฒนาแหลง

ทองเท่ียวใหได

มาตรฐาน 

-ประชาชนมี

รายไดเพ่ิมขึ้น 

แหลง

ทองเท่ียวได

มาตรฐาน 

-ปละ 3 

โครงการ 

 

-ปละ 1 

แหง 

-โครงการสงเสริมอาชีพ 10  

โครงการ 

-โครงการสนับสนุนกลุมออม

ทรัพยเพ่ือการผลิต 18  สาย 

- โครงการฝกอาชีพระยะส้ัน 9 

โครงการ 

- โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ

อาหารทะเล 5 โครงการ 

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและ

พัฒนาแหลงทองเท่ียว 5 

โครงการ 

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและ

พัฒนาแหลงทองเท่ียว 5 

โครงการ 

- โครงการกอสรางกําแพงกัน

คล่ืน 2 โครงการ 

 

กองชาง 

และ 

สํานัก 

งานปลัด 

สํานัก 

งานปลัด 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลบอหิน 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงค

ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เปาประสงค

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ 
หนวย

สนับสนุน 
58 59 60 61 62 

การเสริมสราง
ความมั่นคง
ทางสังคม 
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 
 

-การพัฒนา

ดานคุณภาพ

ชีวิตและ

สงเสริม

การศึกษา

เรียนรูแบบองค

รวม 

- การพัฒนา

ดานการ

อนุรักษและ

สงเสริม

ประเพณี 

วัฒนธรรมและ

ภูมิปญญา

ทองถิ่น 

พัฒนา

การศึกษา 

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 

สงเสริม

การศึกษา 

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 

-การศึกษาท่ี

มาตรฐาน

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรร

มไดรับการ

อนุรักษ 

7 

 

 

5 

 

 

 

14 

 

 

10 

 

 

 

21 

 

 

15 

 

 

 

28 

 

 

20 

 

 

 

35 

 

 

25 

 

 

 

-สงเสริม

การศึกษาทุก

ระดับ 

-สงเสริม

กิจกรรมทาง

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 

-ประชาชน

ไดรับ

การศึกษาท่ี

ไดมาตรฐาน 

- ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรร

มของชุมชน

ไดรับการ

อนุรักษอยาง

ยั่งยืน 

-ปละ 7  

กิจกรรม 

 

 

-ปละ 5  

กิจกรรม 

-โครงการอาการกลางวัน/อาหาร

เสริม(นม) 5  โครงการ 

-โครงการสนับสนุนอุปกรณการ

เรียนการ 5 โครงการ 

- โครงการกอสรางศพด. 1

โครงการ 

- โครงการติดต้ังระบบเสียงตาม

สาย 9 โครงการ 

- โครงการกอสรางท่ีอาน

หนังสือพิมพ  5 โครงการ 

- โครงการติดต้ังระบบเสียงตาม

สาย 5 โครงการ 

- โครงการสงเสริมอนุรักษ

ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 5 โครงการ 

 

กองชาง 

และ 

สํานัก 

งานปลัด 

สํานัก 

งานปลัด 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลบอหิน 
 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงค

ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เปาประสงค

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ 
หนวย

สนับสนุน 
58 59 60 61 62 

การบริหาร

จัดการฐาน

ทรัพยากรให

ยั่งยืนและสราง

ส่ิงแวดลอมท่ีดี 

การพัฒนาดาน

การอนุรักษ

พลังงานและ

การจัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

ส่ิงแวดลอม

อยางยั่งยืน 

พัฒนา

ส่ิงแวดลอม

และการจัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

จัดการ

ส่ิงแวดลอม

และการ

จัดการ

ทรัพยากรธรร

มชาติและ

ส่ิงแวดลอม

อยางยั่งยืน 

-อนุรักษ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

5 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

-สรางจิตสํานึก

อนุรักษ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

-การกําจัดขยะ

มูลฝอย 

-ประชาชนมี

จิตสํานึกการ

อนุรักษ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

และ

ส่ิงแวดลอม 

- มีการ

จัดการขยะ

อยางเปน

ระบบ 

-ปละ 5  

กิจกรรม 

 

 

 

 

 

-ปละ 3  

กิจกรรม 

-โครงการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 5  โครงการ 

-โครงการปลูกปาชุมชน 5 

โครงการ 

- โครงการรณรงคสรางจิตสํานึก

ในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 1โครงการ 

- โครงการจัดหาท่ีท้ิงขยะ 1 

โครงการ 

- โครงการจัดซ้ือถังขยะ  1 

โครงการ 

- โครงการจัดซ้ือรถเก็บขยะ 1 

คัน 

 

สํานัก 

งานปลัด 

กองชาง 

 
 
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบอหิน (พ.ศ.2558 – 2562)      หนา 56 

 

 
 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลบอหิน 
 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงค

ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เปาประสงค

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ 
หนวย

สนับสนุน 
58 59 60 61 62 

การเสริมสราง

ความม่ันคงทาง

สังคม พัฒนา

คุณภาพชีวิต

และการศึกษา

เรียนรูอยางมี

คุณภาพ 

การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต

และสงเสริม

การศึกษา

เรียนรูแบบองค

รวม 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสังคม 

ประชาชนใน

ทองถิ่นมี

คุณภาพชีวิตท่ี

ดี 

-สงเสริมให

ประชาชนใน

ทองถิ่นมี

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ้น 
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25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-การสงเสริม

สวัสดิการและ

นันทนาการ 

-สงเสริม

อนามัยของ

ประชาชน 

-รักษาความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพยสิน 

-สงเสริมให

ประชาชนใน

ทองถิ่นมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดีขึ้น 

-ปละ 5  

กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

-โครงการสงเสริมการแขงขัน

กีฬา 3  โครงการ 

-โครงการจัดหาอุปกรณกีฬา

ใหแกหมูบาน 1 โครงการ 

- โครงการสนับสนุนเงิน

สงเคราะหผูปวยเอดส 1โครงการ 

- โครงการกอสรางสนามกีฬา 1 

โครงการ 

- โครงการสงเสริมปองกัน และ

รักษาสุขภาพ  17  โครงการ 

- โครงการปองกัน และแกไข

ปญหายาเสพติด  1  โครงการ 

 

สํานัก 

งานปลัด 

กองชาง 

 
 
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบอหิน (พ.ศ.2558 – 2562)      หนา 57 

 

 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลบอหิน 
 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงค

ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เปาประสงค

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ 
หนวย

สนับสนุน 
58 59 60 61 62 

การสรางความ

เปนเลิศในการ

บริหารจัดการ 

การพัฒนาและ

สงเสริมการมี

สวนรวมของ

ประชาชน 

พัฒนาดาน

การเมืองการ

บริหาร 

ประชาชนมี

สวนรวมในการ

บริหาร 

-สงเสริมให

ประชาชนมี

สวนรวมใน

การบริหาร 
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-สงเสริมการมี

สวนรวมของ

ประชาชน 

-สงเสริมการ

ปองกันและ

บรรเทาสา

ธารณภัย 

-การบริหาร

จัดการทองถิ่น 

-สงเสริมให

ประชาชนใน

ทองถิ่นมีสวน

รวมในการ

พัฒนา 

-ปละ 5  

กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

-โครงการกอสรางท่ีทําการ อบต.

1  โครงการ 

-โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ

สํานักงาน 1 โครงการ 

- โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร 1

โครงการ 

- โครงการฝกอบรมบุคลากร 1 

โครงการ 

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 

อบต. 1 โครงการ 

 

สํานัก 

งานปลัด 

กองชาง 
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