
  
ส่วนที่ 1 
บทน า 

............................................ 
 

  การที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะพัฒนาไปในทิศทางใด จ าเป็นต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์หรือ
ภาพในอนาคตแล้วแปลงมาสู่การปฏิบัติ  ดังนั้น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมายความ
รวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียนที่ต้องมีการทบทวนและ
จัดท าทุกปี 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
1) เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลที่สอดคล้องกับแผน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  2)  ก าหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี 
  3) มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนปรับปรุง 
เป็นประจ าทุกปี 
  4)  เป็นสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
1)  เพ่ือก าหนดทิศทางของการพัฒนา 
2) เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน 
3)  เพ่ือเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
 

ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  1)  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ร่วมกับประชาคมต าบล ก าหนดประเด็น
หลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคม ชุมชน โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนสามปี 
  2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  รวบรวมประเด็น 
หลักการพัฒนา  ปัญหา  ความต้องการและข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  แล้วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  3)  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
  4)  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
  5)  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้ 
แผนพัฒนาสามป ี

 



  
 

 แผนผังแสดงการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
คณะกรรมการพัฒนา             
ท้องถิ่น 

 
 
 
 

 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
สภา อบต. 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

-  ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้อง   
   กับวิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการ 
   พัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
-  ปัญหาและความต้องการของประชาคม/ชุมชน 
-  ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานต่างๆ 
-  ข้อมูลในแผนชุมชน 

ประชาคมหมู่บ้าน 

หน่วยงานต่างๆ 

จัดท าแผนพัฒนาสามปี 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี 
เพื่อเสนอผู้บริหาร 

-  รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา 
-  ปัญหา/ความต้องการ 
-  ข้อมูลพื้นฐาน 

เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี 
ต่อสภา อบต. 

สภา อบต. ให้ความเห็นชอบ 

ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ 

ประกาศใช้ 



  
ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนา 

1) เป็นกรอบในการด าเนินการใช้ทรัพยากรในการบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
2) เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
3) ลดความเสี่ยงและความซ้ าซ้อนของงาน 
4) ท าให้เห็นภาพการพัฒนาในอนาคตและสามารถปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
5) เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ส่วนที่   2 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
…………………………………….. 

 
ประวัติต าบลบ้านโพธิ์ 
ประวัติความเป็นมาของต าบลบ้านโพธิ์ เป็นต าบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอเมืองตรัง ประกอบ

ไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหัวถนน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งจันทร์หอม หมู่ที่ 3 บ้านบ่อมะพร้าวหมู่ที่ 4 บ้านนา
ทองหลาง หมู่ที่ 5 บ้านต้นรัก หมู่ที่ 6 บ้านหนักตอ หมู่ที่ 7 บ้านท่าปาบ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 9 บ้านสระ
นางหงส์ และหมู่ที่ 10 บ้านพรุหลุมพี ซึ่งในสมัยอดีตในบริเวณวัดโพธาราม มีต้นโพธิ์ขึ้นอยู่บริเวณวัดต้นใหญ่ ซึ่ง
เมื่อชาวบ้านเดินทางไปในบริเวณนั้นจะเรียกกันว่าไป “บ้านโพธิ์” ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นชื่อของต าบลมาจนทุกวันนี้ 
 

 สภาพทั่วไป 
 ต าบลบ้านโพธิ์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอเมืองตรังห่างจากอ าเภอเมืองตรังประมาณ 8  
กิโลเมตร เนื้อท่ีทั้งหมดของต าบลบ้านโพธิ์  21,543  ไร่   (34.47  ตร.กม.) 
 

 อาณาเขต  
 ทิศเหนือ ติดต่อ       ต าบลน้ าผุด ต าบลนาท่ามเหนือ 
 ทิศใต้  ติดต่อ       ต าบลบ้านควน ต าบลทับเที่ยง ต าบลนาบินหลา 
 ทิศตะวันออก ติดต่อ       ต าบลนาโยงใต้ ต าบลนาพละ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อ       ต าบลนาตาล่วง ต าบลทับเที่ยง 
 

 จ านวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน  ได้แก่ 
 หมู่ที่    1 บ้านหัวถนน 
 หมู่ที่    2   บ้านทุ่งจันทร์หอม 
 หมู่ที่    3    บ้านบ่อมะพร้าว 
 หมู่ที่    4  บ้านนาทองหลาง 
 หมู่ที่    5   บ้านต้นรัก 
 หมู่ที่    6   บ้านหนักตอ 
 หมู่ที่    7    บ้านท่าปาบ  (บ้านนางาม) 
 หมู่ที่    8   บ้านห้วยไทร 
 หมู่ที่    9    บ้านสระนางหงส์ 
 หมู่ที่   10    บ้านพรุหลุมพี  (แยกจากหมู่ท่ี 2  เมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2546) 
 
 จ านวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน มี 7 หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่  2,5,6,7,8,9 และหมู่ที่ 10 
 จ านวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มบางส่วน   มี 3 หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  1,3  และ หมู่ที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 



  
 จ านวนประชากร 
  จ านวนประชากร  แยกตามหมู่บ้านและเพศ  และจ านวนครัวเรือน 

 
หมู่ที่ / ชื่อบ้าน 

 
จ านวนครัวเรือน 

จ านวน 
ประชากร 

 
รวม(คน) 

 ชาย หญิง 
1.บ้านหัวถนน 720 701 757 1,458 
2.บ้านทุ่งจันทร์หอม 283 494 540 1,034 
3.บ้านบ่อมะพร้าว 818 760 810 1,570 
4.บ้านนาทองหลาง 529 385 424 809 
5.บ้านต้นรัก 421 594 622 1,216 
6.บ้านหนักตอ 223 374 391 765 
7.บ้านนางาม  (ท่าปาบ) 143 125 137 262 
8.บ้านห้วยไทร 214 404 445 849 
9.บ้านสระนางหงส์ 156 240 283 523 
10.บ้านพรุหลุมพี 262 358 445 803 

รวม 3,769 4,435 4,854 9,289 
 

หมายเหตุ   ข้อมูลจากส านักงานทะเบียนท้องถิ่นอ าเภอเมืองตรัง   ณ มีนาคม  2559 
 

ลักษณะทางกายภาพ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ ภูมิประเทศ  ลักษณะพื้นที่ เป็นที่ราบค่อนข้างสูง  มีบางแห่งเป็นเนิน
สูง สูงจากระดับน้ าทะเล 6 เมตร  พ้ืนที่ปุาไม่สมบูรณ์  มีล าคลองไหลผ่าน 5 สาย  คือ คลองน้ าเจ็ด  คลองนาง
น้อย  คลองยางแดง   คลองห้วยยาง และห้วยปริง 

 

ลักษณะภูมิอากาศ 
ฤดูกาลของต าบลบ้านโพธิ์แบ่งตามลักษณะอากาศของประเทศ ออกเป็น  2 ฤดู คือ 
ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงว่างของฤดูมรสุมหลังจากสิ้นสุดฤดู

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วอากาศจะเริ่มร้อนและอากาศจะร้อนจัดในเดือนมีนาคมและเมษายน 
ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลม

ร้อนพัดจากมหาสมุทรอินเดียมาปกคลุมประเทศไทยท าให้มีฝนตกทั่วไปและในช่วงฤดูฝนยังมีร่องความกดอากาศ
ต่ าปกคลุมภาคใต้เป็นระยะๆอีกด้วย จึงท าให้มีฝนตกมาก 

ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ต าบลบ้านโพธิ์ ห่างตัวเมืองประมาณ 8 กิโลเมตร ถือว่าเป็นต าบลที่อยู่ใกล้ตัวเมืองตรังมาก จึงสภาพทาง

วัฒนธรรมมีความเป็นต าบลกึ่งเมืองกึ่งชนบทดังนั้น วิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ โดยเฉพาะชุมชนต าบลบ้านโพธิ์ ยังมี
ลักษณะของการพ่ึงพิงธรรมชาติ และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างผู้คนในชุมชน แบบเครือญาติ สืบทอดจาก
บรรพบุรุษ จนถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมเหล่านี้ ก็ยังคงฝังรากลึกและชาวชุมชนมีการกลมเกลียวกันได้อย่างเหนียว
แนน่ แม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปหรือมีผู้คนจากที่อ่ืนอพยพและย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในชุมชนมากยิ่งข้ึนก็ตาม 

 

ลักษณะทางสังคม 
ในอดีต ก านันและผู้ใหญ่บ้าน คือ ผู้น าชุมชน ที่ชาวบ้านให้ความเคารพเชื่อฟังและย าเกรงและในปัจจุบัน

ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมทางสังคม ยังมีผู้น าชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งจากกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  
ในชุมชนได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนอีกมากมาย 



  
“วัด” เป็นศูนย์รวมจิตใจและแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาต่อบุตรหลานของคนในชุมชน โดยมี 

“พระสงฆ”์ ท าหน้าที่เผยแผ่และถ่ายทอดความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม และปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่ลูกหลานในชุมชน ชุมชนมีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนแวดล้อมสวนยางพารา , สวนผลไม้และ เครือ
ญาติ ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่ การแบ่งปัน/การแลกเปลี่ยน ยังมีให้เห็นได้ทั่วไปในชุมชน ซึ่งสิ่งของส่วนใหญ่ที่
มักจะน ามาแลกเปลี่ยนและแบ่งปันกัน จะเป็นจ าพวก อาหารการกิน หรือ ผลผลิตที่เกิดจากเรือกสวนไร่นาของ
ตนเอง การอยู่ร่วมกันของผู้คนในชุมชนเป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบถ้อยทีถ้อยอาศัย มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
อยู่เสมอ ท าให้ผู้ที่ได้เข้าไปสัมผัสชุมชนรู้สึกอบอุ่นและประทับใจ ที่ได้รับการดูแลและต้อนรับประดุจหนึ่งเป็นญาติ
มิตร 

 

ระบบการเมืองและการปกครอง 
1) สภาพการเมืองการปกครอง 
1.1) การเมือง 

  ประชาชนของต าบลบ้านโพธิ์แทบจะทั้งหมด ให้ความส าคัญกับเรื่องการเมืองท้องถิ่นและ
การเมืองระดับประเทศค่อนข้างมาก เมื่อมีการเลือกตั้งประชาชนจะออกมาใช้สิทธิกันอย่างหนาแน่น ทิศทาง
การเมืองก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งต าบล  เช่น  หากมีการเลือกตั้งในท้องถิ่นเกิดขึ้น     ก็มักจะเลือกจาก
ลูกหลาน,ผู้ที่ท าเกียรติประวัติให้กับชุมชน หรือ ผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือจากชุมชน ซึ่งอาจจะเป็นรุ่นปูุย่า,ตายาย
,พ่อแม่ ฯลฯ นอกจากนั้น ยังยึดหลักความยุติธรรมและความถูกต้อง ตลอดจน การดูแลพิทักษ์ผลประโยชน์ให้กับ
คนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง ดังนั้น เมื่อใครที่เข้าหลักเกณฑ์นี้ลงเลือกตั้งในท้องถิ่น ก็มักจะไม่ผิดหวัง  
 
 

1.2) การปกครอง  
                องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์แบ่งออกเป็น 10 หมู่บ้าน 

- จ านวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน  
ได้แก่ หมู่ที่ 2,5,6,7,8,9,10 

- จ านวนหมู่บ้านในเขต อบต. บางส่วน 
ได้แก่ ม.1,3,4 

 

  ระบบศาสนาและความเชื่อ 
          ระบบศาสนาและความเชื่อของชาวบ้านของต าบลบ้านโพธิ์ทั้งหมด เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

เนื่องจาก ผู้คนที่นี่นับถือศาสนาพุทธ มาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  
1) ความเชื่อที่เก่ียวกับลัทธิและศาสนา  
2) ความเชื่อทางไสยศาสตร์  
3) ความเชื่อที่เก่ียวกับจริยาวัตร  
4) ความเชื่อเก่ียวกับการปัดเปุารักษาไข้ (ซึ่งปัจจุบันยังมีแต่ก็น้อยมาก) 
ความเชื่อทั้ง 4 ประเภท  มีอยู่ในชุมชนบ้านโพธิ์แห่งนี้ ซึ่งน้ าหนักของความเชื่อ 

นั้น มักจะสัมพันธ์กับเรื่องของ “ความผาสุก” ของผู้คนในชุมชน และ “ความเคารพต่อธรรมชาติ”เป็นที่ตั้ง อาจ
ผสมผสานอยู่ในเรื่องเดียวกันมากกว่า 1 ประเภท เช่น ความเชื่ออันสืบเนื่องจากศาสนาอาจมีความเชื่อที่เกี่ยวกับ
ไสยศาสตร์ปนอยู่ด้วย  
 
 
 
 
 



  
  ระบบการศึกษาและการขัดเกลาทางสังคม 
  ระบบการศึกษา (Education System) ของต าบลบ้านโพธิ์ มีทั้ง 3 ประเภท คือ 1) การศึกษาใน
ระบบ 2) การศึกษานอกระบบ และ 3) การศึกษาตามอัธยาศัย  
  การขัดเกลาทางสังคม( Socialization) หมายถึง การถ่ายทอดวัฒนธรรมจากคนช่วงอายุหนึ่งไป
ยังคนอีกช่วงอายุหนึ่ง รวมถึงการเรียนรู้ระหว่างกันของคนช่องอายุเดียวกันด้วยกระบวนการถ่ายทอดมีทั้งเนื้อหา
สาระและการฝึกความช านาญในการใช้เนื้อหาสาระนั้นด้วย ซึ่งเมื่อมองในภาพรวมของต าบลบ้านโพธิ์ การให้
ความส าคัญและความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาและการขัดเกลาทางสังคมสู่ลูกหลาน มองได้ทั้งในระดับ
ครัวเรือน และ ระดับชุมชน  
 

ระดับครัวเรือน 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 90 จะให้ความส าคัญกับเรื่องของการศึกษาบุตรในล าดับต้น ๆ 

โดยการปลูกฝังให้ลูกหลานเรียนหนังสือมีความรู้เพ่ือจะได้มีการงานที่มั่นคงเป็นหน้าเป็นตาให้กับพ่อแม่และวงศ์
ตระกูล ดังจะเห็นได้จากเด็ก ๆ ในชุมชน เมื่อส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาแล้ว ก็มักจะได้รับการ
สนับสนุนหรือส่งเสริมให้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาทั้งในชุมชนและนอกชุมชน และ ระดับอุดมศึกษาต่อไป  

ระดับชุมชน 
  หากมองในระดับชุมชนซึ่งถือเป็นสังคมที่ใหญ่ขึ้น ก็พบว่า หน่วยงานทั้งในส่วนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ส านักงานชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง สถานีอนามัย  โรงเรียน  วัด,สถานีต ารวจชุมชน
ต าบลบ้านโพธิ์ ศูนย์พัฒนาครอบครัวบ้านโพธิ์กลุ่มอาชีพและออมทรัพย์ต่าง ๆ ในชุมชน ต่างก็ให้ความส าคัญกับ
เรื่องการศึกษาของบุตรหลานในชุมชน ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษา หรือ อาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน  
ตลอดจน การพัฒนาศักยภาพให้กับเด็ก ๆ เยาวชนในชุมชน ด้วยการจัดเข้าค่ายฝึกอบรมต่าง ๆ อยู่เป็นระยะ ๆ 
อย่างต่อเนื่อง   

 

วิถีทางเศรษฐกิจของชุมชน 
  ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลบ้านโพธิ์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพรับจ้างค้าขาย รับราชการ ใน
ภาคเกษตรกรรมครัวเรือนผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญที่ท ารายได้ให้เกษตรกร ได้แก่ การท าสวนยางพารา สวนผลไม้
และพืชผักต่าง ๆ  
 

วิถีการด ารงชีวิต 
  ความเป็นอยู่ของประชาชนบ้านโพธิ์ เป็นไปอย่างเรียบง่าย มีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีเรื่องของศาสนาและความเชื่อเป็นตัวเชื่อมร้อยสรรพสิ่งเข้าด้วยกันได้ 
อย่างกลมกลืน ดังนั้น หากใครมีโอกาสได้มาเยือนบ้านโพธิ์ จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และอัธยาศัยไมตรีของ
ผู้คนที่นี่ได้เป็นอย่างดี เช่นว่า เมื่อว่างเว้นจากฤดูกาลท านา ก็จะมีเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งรายละเอียด
เกี่ยวกับกิจกรรม/พิธีกรรมส าคัญในแต่ละเดือน ดังตาราง 
 

เดือน 
รายละเอียดกิจกรรม 

หมายเหตุ 
ทางศาสนา/สังคม การประกอบอาชีพ 

มกราคม ตักบาตรปีใหม่ 
กิจกรรมวันเด็ก 

กรีดยาง 
เกี่ยวข้าว 

 

กุมภาพันธ์ ท าบญุวันมาฆบูชา 
เทศกาลตรุษจีน 

เกี่ยวข้าว 
กรีดยาง 

 

มีนาคม - ปลูกผัก ยางผลัดใบ 



  
เมษายน เทศกาลสงกรานต์ 

รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
ปลูกพืชนอกฤดูกาล หยุดกรีดยาง 

ยางผลัดใบ 
พฤษภาคม ท าบุญวันวิสาขบูชา ปลูกพืชนอกฤดูกาล 

กรีดยาง 
 

มิถุนายน - หว่านกล้า, ไถนา 
กรีดยาง 

 

กรกฎาคม ท าบุญวันเข้าพรรษา 
วันอาสาฬหบูชา 

กรีดยาง ใส่ปุ๋ยยาง ด านา  

สิงหาคม กิจกรรมวันแม่ กรีดยาง ด านา 
 

 

กันยายน ท าบุญเดือนสิบ กรีดยาง ด านา  
ตุลาคม วันปิยะมหาราช 

ปรเพณีกินเจ 
ประเพณีลากพระ 

กรีดยาง  

พฤศจิกายน ประเพณีลอยกระทง 
ประเพณีท าบุญทอดกฐิน 

 กรีดยาง  

ธันวาคม กิจกรรมวันพ่อ 
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

กรีดยาง ,ใส่ปุ๋ยยาง  

 
สถานที่ส าคัญของชุมชน 
  

๑) หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 

 ปั้มน้ ามัน    จ านวน    2   แห่ง 
 ปั้มLPG      จ านวน    1   แห่ง 
 บริษัท/หจก.            จ านวน   10  แห่ง 
 ร้านค้า            จ านวน   80  แห่ง        
 บ้านเช่า    จ านวน   25  แห่ง 
 ฟาร์ม    จ านวน    3   แห่ง 
 โรงงาน    จ านวน    5   แห่ง 
 ที่ดินให้เช่า    จ านวน    3   แห่ง 
 อู่ซ่อมรถ    จ านวน    5   แห่ง 
 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง  จ านวน    1   แห่ง 
 เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์  จ านวน    4   แห่ง  
 

๒) โรงเรียนประถมศึกษา ๕แห่งดังนี้ 
๑. โรงเรียนวัดโพธาราม  
๒. โรงเรียนบ้านห้วยไทร  
๓. โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 

 



  
๔. โรงเรียนมัธยมศึกษา  (เอกชน)  จ านวน  1  แห่ง 
๕. โรงเรียนอาชีวศึกษา  (เอกชน)  จ านวน  1  แห่ง 

 

๓) สถาบันและองค์กรทางศาสนา  จ านวน  4  แห่ง  
 วัด 

๑. วัดโพธาราม  
๒. วัดขุนสิทธิ์  
๓. วัดคงคาวดี  
๔. วัดพระงาม 

  ส านักสงฆ์ 
๑. ส านักสงฆ์บ้านห้วยไทร   1  แห่ง 
๒. ส านักสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมขิปปัญโญ  จ านวน 1 แห่ง  
 

๔) งานบริการสาธารณสุข 
๑. สถานีอนามัยต าบล  1  แห่ง  
๒. ศูนยส์าธารณสุขมูลฐาน   10   แห่ง 

  อัตราการมีส้วมแล้วใช้ส้วมราดน้ า  100 %  
 

 ๕.)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๕.๑) ปูอมยามต าบลบ้านโพธิ์ต ารวจชุมชน  1  แห่ง  (สายตรวจย่อยต าบล) 
  ๕.๒) อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 
 

๖)  การคมนาคม  
  ๖.1)ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ถนนสาย ตรัง – พัทลุง 
  ๖.๒) ทางหลวงชนบท ถนนตรัง– น้ าผุด (4123) 
  ๖.๓) ถนนภายในหมู่บ้าน 
 

 ๗) การโทรคมนาคม 
 ที่ท าการไปรษณีย์   จ านวน  1  แห่ง 
 โทรศัพท์สาธารณะ   จ านวน  7  แห่ง 

  การไฟฟูา 
 หมู่บ้านที่ไฟฟูาเข้าถึง   10   หมู่บ้าน 
 

            ๘) ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ล าน้ า,ล าห้วย  5  สาย  คือ  ห้วยปริง  คลองน้ าเจ็ด  คลองนางน้อย  คลองยางแดง 
และคลองห้วยยาง 
  บึง,หนอง  และอ่ืน ๆ  7  แห่ง  (หมู่ที่ 1=1, หมู่ที่ 2=1, หมู่ที่ 4=1, หมู่ที่ 5=1,หมู่ที ่
6=1, หมู่ที่  8=1 และหมู่ท่ี 9=1)  ฝาย    2    แห่ง  (หมู่ที่ 4,7) 
  ประปาหมู่บ้าน 27 แห่ง คือ หมู่ที่ 1 – 10   
  ทรัพยากรดิน  สภาพดินเป็นดินร่วน  เหมาะกับการเพาะปลูก 



  
 
  

๙) มวลชนจัดตั้ง 
 ลูกเสือชาวบ้าน 

 ประชาคมหมู่บ้าน / ต าบล 

 อปพร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ 
 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5 )
พ.ศ.2546 
 

โครงสร้างการบริหารประกอบด้วย 
1. สภาอบต.ประกอบด้วย   

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   1   คน    
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  1   คน   
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  1  คน  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  18 คน  

 

มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ออกข้อบัญญัติเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

  (2) ตรวจสอบการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (3) ให้ความเห็นชอบงบประมาณและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (4) น าปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

  2. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรในเขต อบต.มีอ านาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการ 
ขององค์การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ 

(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการ 
(4) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

  (6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน 
 

3. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์   มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในงานประจ า
ทั่วไปของอบต.แบ่งออกเป็น 1 ส านัก 3 ส่วน คือ 
 

1. ส านักปลัด 
2. ส่วนการคลัง 
3. ส่วนโยธา 
 
 
 

 



  
โครงสร้างและอัตราก าลังในการบริหาร  
อัตราก าลังปัจจุบัน 

 
ส านัก/ส่วน 

อัตราที่อยู่ในปัจจุบัน 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

ปลัด อบต. 
รองปลัด อบต. 
ส านักปลัด 
ส่วนการคลัง 
ส่วนโยธา 
ส่วนการศึกษา ฯ 

1 
1 
6 
3 
2 
2 

- 
- 
- 
1 
- 
- 

- 
- 
9 
9 
2 
1 

รวม 15 1 21 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

 ส านักงานปลัด อบต. มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล
และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ งานธุรการ งาน
สารบรรณ การจัดท าทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนต าบล คณะกรรมการบริหารฯ งานพิมพ์ดีด งาน
อินเตอร์เน็ตต าบล งานการเจ้าหน้าที่  งานการประชุมงานการข้อบังคับต าบลงานนิติการงานรัฐพิธีงาน
ประชาสัมพันธ์งานจัดท าแผนพัฒนาต าบลงานการจัดท าข้อบังคับงบประมาณประจ าปีงานขออนุมัติด าเนินการตาม
ข้อบังคับ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งาน
สังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก
และสตรี งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการใน
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วน
ต าบล แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2  ฝุาย 8 งาน คือ  
 

 1.ฝ่ายงานบริหารทั่วไป  
           -งานสารบรรณและข้อมูล มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ งานธุรการ สารบรรณ  งานทะเบียน
ยานพาหนะ งานพิมพ์ดีด งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุม งานรัฐพิธี งานตรวจสอบภายใน งานรักษาความ
ปลอดภัยและความสะอาดส านักงาน  
 -งานนโยบายและแผนมีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานวิชาการ งานนโยบายของ องค์การบริหารส่วนต าบล 
งานจัดท าแผนพัฒนาต าบล 3 ปี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 5 ปี งานการข้อบังคับ
ต าบลด้านงบประมาณ งานสารสนเทศระบบ คอมพิวเตอร์ และ งานอินเตอร์เน็ตต าบล งานรวบรวมข้อมูลและ
สถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภท งานประชาสัมพันธ์ 5 
 -งานกฎหมายและคดีมีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานกฎหมายและนิติกรรม งานการด าเนินการทางคดีของ
องค์การบริหารส่วนต าบล งานศาลปกครอง งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู งานกู้ภัย  
 - งานกิจการสภา อบต.  จัดท าทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการบริหารฯ 
งานเลือกตั้ง 



  
 -งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 2.ฝ่ า ย พั ฒ น า
สังคม และคุณภาพชีวิต 
 -งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัด
ระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนา
สตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี งานความมั่นคงของมนุษย์ 
 -งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานอ านวยการ งานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู งานกู้ภัย งานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 
 -งานสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุขต าบลร่วมกับสถานีอนามัย  ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) งานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
สว่นที ่3 

สรุปผลการพฒันาทอ้งถิน่ในปีทีผ่า่นมา 
 

โครงการทีด่ าเนนิการในปงีบประมาณ 2558 
1.  ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ(Capeseal)   งบประมาณ   450,000  บาท 
                 สายหลุมพอราร้า - ห้วยไทร หมู่ที่ 2       
 2.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยหนองป้อง หมู่ที่ 4  งบประมาณ   258,000  บาท 
 3. โครงการปรับปรุงตลิ่งคลองนางน้อย (เรียงหินใหญ่)   งบประมาณ   307,000  บาท 
 4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ(Capseal)   งบประมาณ   431,000  บาท 
                  สายโคกกอ หมู่ที่ 1 
 5. โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 3 งบประมาณ   696,000  บาท    
 6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ(Capeseal)   งบประมาณ1,056,000  บาท 
                  สายบ้านไสพริก - บ้านต้นรัก หมู่ที่ 5 
 7. โครงการขุดลอกคูระบายน้ าบ้านทุ่งควน หมู่ที่ 3   งบประมาณ     11,000  บาท 
 8. โครงการติดตั้งป้ายจราจร     งบประมาณ     62,750  บาท 
 9. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบลบ้านโพธิ์  งบประมาณ     90,000  บาท 
                  จ านวน 45 จุด 
 10. โครงการซ่อมแซมถนนสายภายใน อบต.บ้านโพธิ์  งบประมาณ     98,000  บาท 
 11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายควนตอ หมุ่ที่ 3  งบประมาณ     71,000  บาท 
 12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวคันคลองนางน้อย  งบประมาณ     25,900  บาท 
 13. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ถนนสายบ้านโพธิ์ ซอย 7  งบประมาณ     99,000  บาท 
 14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยปริง หมู่ที่ 6 งบประมาณ     74,000  บาท 
 15. โครงการปรับปรุงที่ดินสาธารณะสระนางหงส์ หมู่ที่ 9  งบประมาณ     71,000  บาท 
 16. โครงการซ่อมสร้างผิวทางเคปซีลถนนสายบ้านทุ่งจันทร์หอม    งบประมาณ     98,000  บาท 
                    หมู่ที่ 2 
 17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรักษ์จันทน์ ซอย 9  งบประมาณ     50,000  บาท 
 18. อุดหนุนโครงการซ่อมสร้างผิวทางเคปซีลถนนลาดยางสาย งบประมาณ1,000,000  บาท 
                    บ้านหัวถนน  - วัดโพธาราม หมู่ที่ 1,4,7 
 
 
 
 

2.  ดา้นพฒันาคณุภาพชีวติ 



  
 19. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านโพธิ์  งบประมาณ1,020,000  บาท 
 20. โครงการติดต้ังเหล็กดัดประตู หน้าต่าง ศพด.   งบประมาณ     44,400  บาท 
 21. โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วง  งบประมาณ     55,000  บาท 
                    เทศกาลส าคัญ 
 22. โครงการก่อสร้างราวกันตก(Guard Rail) บ้านนาทองหลาง  งบประมาณ   140,000  บาท 
                    หมู่ที่ 4 
 23. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด   งบประมาณ   240,000  บาท 
 24. โครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ     งบประมาณ     50,000  บาท 
 25. โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ   งบประมาณ     20,000  บาท 
 26. โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม   งบประมาณ     60,000  บาท 
 27. โครงการคนไทยใจอาสา     งบประมาณ     50,000  บาท 
 28. โครงการตัดหญ้าสองข้างทางถนน 10 หมู่บ้าน   งบประมาณ     53,000  บาท 
 29. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1  งบประมาณ   350,000  บาท 
 30. โครงการป้องกันและก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า   งบประมาณ     92,190  บาท 
 31. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน งบประมาณ   400,000  บาท 
                    วัดโพธาราม 
 32. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน งบประมาณ   608,000  บาท 
                    วัดขุนสิทธิ์ 
 33. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน งบประมาณ   524,000  บาท 
                    บ้านห้วยไทร 
 34. โครงการจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน ศพด.อบต.บ้านโพธิ์ งบประมาณ   224,000  บาท 
 35. โครงการอาหารเสริม(นม)     งบประมาณ   781,340  บาท 
 36. โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่โรงเรียน  งบประมาณ     28,000  บาท 
       วัดขุนสิทธิ์ 
 37. โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่โรงเรียน  งบประมาณ     20,000  บาท 
       วัดโพธาราม 
 38. โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่โรงเรียน  งบประมาณ     20,000  บาท 
       บ้านห้วยไทร 
 39. โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง   งบประมาณ       8,000  บาท 
 40. โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10  งบประมาณ   150,000  บาท 
 41. โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลบ้านโพธิ์  งบประมาณ     30,000  บาท 
 42. โครงการอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุต าบลบ้านโพธิ์   งบประมาณ     15,000  บาท 
 



  
3.  ดา้นการพัฒนาและสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของประชาชน 
 43. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ งบประมาณ   500,000   บาท 
                    ปฏิบัติงาน 
 44. โครงการ อบต.เคลื่อนที่     งบประมาณ     50,000   บาท 
 45.  โครงการปรับปรุงส านักงาน อบต.บ้านโพธิ์   งบประมาณ     63,000   บาท 
 46.  โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จ านวน 50 ตัว   งบประมาณ     12,450   บาท 
 47.  โครงการติดต้ังเหล็กถักที่ท าการ อบต.    งบประมาณ     22,000   บาท 
 48. โครงการติดต้ังเครือข่าย Network    งบประมาณ       4,500   บาท 
 49. โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน   งบประมาณ     41,000   บาท 
 50. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ งบประมาณ     60,000   บาท 
       สมานฉันท์ของคนในชาติ 
 51. โครงการพัฒนาความรู้เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากร  งบประมาณ     20,000   บาท 
 52. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน   งบประมาณ   787,000   บาท 
 53. โครงการจัดซื้อถังต้มน้ าไฟฟ้า ขนาดความจุ 21 ลิตร  งบประมาณ     13,000   บาท 
 54. โครงการจัดซื้อเก้าอี้ จ านวน 6 ตัว    งบประมาณ       6,600   บาท 
 55. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 3 เคร่ือง  งบประมาณ     63,000   บาท 
 56. โครงการจัดซื้อเคร่ืองอ่านบาร์โค้ด    งบประมาณ     21,000   บาท 
 57. โครงการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์     งบประมาณ     16,000   บาท 
 58. โครงการจัดงานรัฐพิธี     งบประมาณ     68,250   บาท 
 59. โครงการจัดซื้อเคร่ืองพ่นหมอกควัน    งบประมาณ     59,000   บาท 
 60. โครงการจัดซื้อเคร่ืองดูดฝุ่น     งบประมาณ       3,000   บาท 
 61. อุดหนุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์รวมข้อมูล ฯ  งบประมาณ     14,000   บาท 
  
4.  ดา้นสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิ
 62. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมุลฝอย งบประมาณ     30,000   บาท 
 63. โครงการตามพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ งบประมาณ     30,000   บาท 
 64. โครงการจัดซื้อถังขยะเคมี จ านวน 900 ใบ   งบประมาณ   586,800   บาท 
5.  ดา้นประเพณ ีศลิปวฒันธรรมท้องถิน่ 
 1. อุดหนุนโครงการท าเรือพระให้กับวัดโพธาราม     งบประมาณ   15,000  บาท 
 2. อุดหนุนโครงการท าเรือพระให้กับวัดขุนสิทธิ์                  งบประมาณ   15,000  บาท 

3. อุดหนุนกิจกรรมคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10  งบประมาณ 228,000  บาท 
 4. อุดหนุนศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน   งบประมาณ   30,000  บาท 

สว่นที ่4 



  
ยทุธศาสตร์และแนวทางพัฒนาในชว่งสามปี 

 
  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)  จะต้องพิจารณาน าวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านโพธิ์  กรอบยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง  ยุทธศาตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด(จังหวัดตรัง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา )  
 

4.1 วสิยัทศันก์ารพฒันา- 
 

“ ถิน่คนด ีอยูด่ี มคีวามสขุ” 
 

4.2 พนัธกจิ 
1. จัดให้มีบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอกับความต้องการและได้มาตรฐาน    
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และน าปรัชญาเศรษฐกิจมาเป็น 

แนวทางในการพัฒนา 
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอ่ืน 

4. ดูแลรักษา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า  
และยั่งยืน 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

4.3 จุดมุง่หมายเพือ่การพฒันา 
1. โครงสร้างพื้นฐานเพียงพอกับความต้องการของประชาชน และมีคุณภาพได้มาตรฐาน    
2. คุณภาพชีวิตของประชาชนได้รับการส่งเสริม พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นโดยการน้อมน าปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น  
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สามารถใช้ประโยชน์ได้ 

อย่างยั่งยืน 
5. ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบทอด 

 
 
 
 

4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 



  
 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 

1.1 ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
1.2 พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค  บริโภค 
1.3 พัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคม 

 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

2.1 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
2.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
2.3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.4 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
2.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลการวิจัย  การใช้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
2.7 ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
2.8 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
 

3) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา  

3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.2 ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
3.3 พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงาน 
3.4 สนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
4) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 

4.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2 เฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.3 บ าบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.4 บ าบัดและจัดการขยะ 
4.5 เพิ่มศักยภาพการพัฒนาการแหล่งท่องเที่ยว 

 
5) ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 



  
แนวทางการพัฒนา 

5.1 ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4.6 ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี 
คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคม
สูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟูและดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความทุพพลภาพและโรคเร้ือรัง การสร้าง
สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นฐานการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่
ก าหนดสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาท
ของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในสังคม 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุก
มิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุน
ในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐ
อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนได้
เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้
เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นและ
เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่
หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพิ่มศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่การลดความยากจนและความ 
เหลื่อมล้ าอันจะน าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย 
       3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การ
ลงทุน เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและ
การใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพื้นที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานส าคัญ
ส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการ
สร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ 
การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการ 



  
ประจ าภมูิภาค เป็นต้น 
       ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและ
บริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของ
ลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้ งทุนมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออ านวยความสะดวก
ต่อการค้า การลงทุน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจ
ในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศ
รายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูสร้าง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 
๒๐ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพื่อปรับตัวไปสู่รูปแบบของ
การผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๑ ทั้งนี้เพื่อวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยนื        
        5. ยทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คง ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้ง
มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้  

(1) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม  
(2) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นใน 

กระบวนการยุติธรรม  
(3) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพื้นที่  
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือ 

กับประเทศเพื่อนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง  
(5) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก 

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย  
(6) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์  
(7) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษา 

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
(8) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนดแนวทางบริหาร 

จัดการ  



  
(9) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และ 

ความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ  
(10) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
(11) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพื้นที่ 

ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง รวมทั้งสนับสนุนงาน
ศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐมี
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มี
การกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็น
การพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐ
ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้าง
การบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วย
ส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จและ 
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๗        

7. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบลอจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้าน 
การคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ 
สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่าง 
ประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการ 
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอุตสาหกรรม 
ใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 
 อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งใน 
ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากร 
ด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนา 
สิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก       

       8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและ
พัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน 
และการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่จะช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้สามารถ



  
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่
มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพื่อเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพื่อ
แก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิด
กลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การ
แข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศ 
รายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต 

       9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพื้นที่ รวมทั้งความ
ต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อกระจายกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย 
สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่และสร้างความอยู่ดีมีสุข
ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้  

(1) การพัฒนาภาค  
(2) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค  
(3) การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม

และบริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 
10. ยุทธศาสตร์ดา้นการตา่งประเทศ ประเทศเพือ่นบา้น และภมูภิาค ก าหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศ 

ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับ
อย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทย
มีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การ
ด าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและ
เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและด าเนินงานของประเทศไทย
ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศเพื่อรองรับและสอดคล้องกับการด าเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับ
ภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้าง 
 

 

 

ความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้าน



  
สุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือใน
เอเชีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6  แผนพฒันากลุม่จงัหวัด  

 



  
แผนพฒันากลุม่จงัหวัดภาคใต้ฝัง่อันดามนั 

(ระนอง พงังา ภเูก็ต กระบี ่ตรัง) พ.ศ.2557-2560 
              วสิยัทัวสิยัทัศน์ศน์    

“การทอ่งเทีย่วทางทะเลทีม่คีณุภาพระดบัโลก 
บนฐานความเขม้แขง็ของภาคเกษตรและชมุชนอยา่งยัง่ยนื”  

              พันธกจิพันธกจิ  

 1. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงมาตรฐานการให้บริการการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล  
 2. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและภาคการเกษตรภายในกลุ่มจังหวัด  
และเชื่อมโยงการคมนาคมกับต่างประเทศ  
 3. สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 4. สร้างเศรษฐกิจให้สมดุลเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  
ชุมชนและท้องถิ่น  
 5. ฟื้นฟู ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

ประเด็นยทุธศาสตรก์ารพฒันากลุม่จงัหวัดภาคใต้ฝัง่อนัดามนั 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพื้นที่เพื่อให้

ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
              เปา้ประสงค์เปา้ประสงค์    

 1. การท่องเที่ยวและบริการมีมาตรฐานสามารถแข่งขันในตลาดสากลได้  
 2. มีความมั่นคงด้านอาหารและสามารถรักษาฐานเศรษฐกิจด้านการเกษตรและประมง  
 3. มีระบบสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ 
นักท่องเที่ยว  
 4. มีศักยภาพในการบริหารจัดการระบบนิเวศน์อยู่ในระดับดี  
 
 
 
 
 
 

              ตัวชีว้ัดและคา่เปา้หมาย ตัวชีว้ัดและคา่เปา้หมาย   
ตารางตาราง   แสดงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแสดงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย   ((KKPPII))  



  

ตัวชีว้ดัตัวชีว้ดั  
เปา้หมายป ี2557เปา้หมายป ี2557--25602560  

25572557  25582558  25592559  25602560  

  ร้อยละขร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นองจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น   55  66  77  88  

  ร้อยละรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น   55  55  55  55  

  ร้อยละของรายได้จากภาคการเกษตรและประมงร้อยละของรายได้จากภาคการเกษตรและประมง
เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น   

55  55  55  55  

  ระดับความพึงพอใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ระดับความพึงพอใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่
ได้รับบริการสาธารณะในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตได้รับบริการสาธารณะในการสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและทรัพย์สิน  

8080  8080 8080 8080 

  ร้อยละของระดับการเกิดมลพิษที่สามารถควบคุมให้อยู่ ร้อยละของระดับการเกิดมลพิษที่สามารถควบคุมให้อยู่ 
ณ ระดับมาตรฐานสากลณ ระดับมาตรฐานสากล   

8080  9090  9090  100100  

                

  กลยทุธ์กลยทุธ์    

  กลยุทธ์การพัฒนาจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้  ดังนี้ 

 ยทุธศาสตรท์ี ่1 : การทอ่งเทีย่วทางทะเลทีม่คีณุภาพระดบัโลกอยา่งยัง่ยนื  
 กลยทุธ ์ 
 1.1 กลยุทธ์พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว  
  (1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ทางบก ทางทะเล และ
ทางอากาศ  
  (2) เชื่อมโยงเส้นทางถนนและสร้างระบบรางเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทยและกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดนให้ได้มาตรฐาน  
  (3) เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐานให้เพียงพอกับการท่องเที่ยวทางทะเล  
  (4) พัฒนาเชื่อมโยงการขนส่งสินค้า และท่าเรือน้ าลึกไปสู่ต่างประเทศ  
 1.2 กลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว  
  (1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ ด้านการท่องเที่ยวใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว คุณภาพ 
ฟื้นฟู ดูแลแหล่งท่องเที่ยวเก่า  
  (2) ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัย จากแหล่งผลิตสู่ครัวอันดามัน  
  (3) ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสารสนเทศทางด้านการท่องเที่ยว ครอบคลุมสาขาต่าง ๆ ในการ
ท่องเที่ยว  
 1.3 กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพบคุลากรภาคบริการแหล่งท่องเที่ยว  



  
  (1) ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งระดับสากลและ
ระดับชุมชน ให้มีมาตรฐานและมีจานวนเพียงพอต่อความเติบโตในสาขาการท่องเที่ยว  
  (2) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการบริการจัดการท่องเที่ยว
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 1.4 กลยุทธ์บริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืน  
  (1) เร่งสร้างมาตรการควบคุมจานวนนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานตาม
ความสามารถรองรับ (CARRYING CAPACITY)  
  (2) สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ คู่สร้างจิตสานึกในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
  (3) เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุล โดยเน้นการบริหารจัดการ
ระบบเชิงนิเวศให้มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างบทบาทขององค์กรท้องถิ่นและภาคประชาชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  
  (4) เพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงสุขอนามัย 
ด้านอาหารและโรคติดต่อ  
 1.5 กลยุทธ์พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์  
  (1) เชื่อมโยงเครือข่ายคู่ค้าทางการท่องเที่ยว การค้าและบริการ กับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและ
ประเทศคู่ค้าส าคัญ  
  (2) พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสร้างกลไกตลาดที่มีศักยภาพสามารถ
แข่งขันในระดับสากลเพิ่มขึ้น 
 
 ยทุธศาสตรท์ี ่2 : การสรา้งมลูคา่เพิม่ใหส้นิค้าเกษตร ประมง และปศสุตัว ์ทีม่ศีกัยภาพในพืน้ทีเ่พือ่ให้
ชมุชนเกดิความเขม้แขง็อยา่งยัง่ยนื  
 กลยทุธ ์ 
 2.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการเพาะปลูก การประมงและปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต  
  (1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร โดยการลดต้นทุนจากปัจจัยการผลิตต่างๆ อาทิ 
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
  (2) พัฒนาหรือคัดเลือกพันธ์พืชที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ  
  (3) พัฒนากระบวนการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น  
  (4) พัฒนาศักยภาพ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามูลค่าสูง  
  (5) เร่งรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ท าให้มีประสิทธิภาพ  
 2.2 น านวัตกรรมมาต่อยอดสู่การพัฒนาการแปรรูป เพื่อเพิ่มและสร้างมูลค่า  



  
  (1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และพื้นที่ โดยการน าผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือน าวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการการผลิต/แปรรูป
มาใช้ให้เกิดประโยชน์  
  (2) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการโรงงาน/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ตามแนวทางและกระบวนการที่วางไว้  
  (3) พัฒนาสินค้าประมง และสัตว์น้ ามูลค่าสูงเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 2.3 ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดให้เกษตรกรโดยเฉพาะการเข้าถึง/รับรู้ข้อมูลทางการตลาด  
  (1) รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลทั้งด้านปริมาณผลผลิต ความต้องการของตลาด 
ราคา ฯลฯ เพื่อใช้มาวางแผนการเพาะปลูกและการผลิต  
  (2) เผยแพร่ความรู้ด้านยางพารา ปาล์ม โดยพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร และบริหารจัดการเครือข่ายข้อมูล ด้านยางพารา ปาล์ม ครบวงจร  
  (3) ผลักดันสู่ศูนย์กลางการค้าเกษตรของภาคใต้  
 2.4 การส่งเสริมการรวมกลุ่มและให้องค์ความรู้ของแก่เกษตรกร และผู้ประกอบการเพื่อความเข้มแข็ง  
  (1) สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อไปประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรรายอ่ืน เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน  
  (2) พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจ และช่วยเหลือสมาชิกใน
ด้านการผลิตและการตลาด โดยน าข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ได้ในกลยุทธ์ที่ 3 มาถ่ายทอดและวางแผนการผลิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7  แผนพฒันาจงัหวดัตรงั พ.ศ.2557-2560 



  
              วสิยัทศันข์องจงัหวดั (Vision) 

“ตรังเมืองแห่งความสุข” 

              เปา้ประสงค์รวม (Goals) 

1.เมืองเกษตรยั่งยืน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งอันดามัน 

2.เป็นสังคมดีและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3.ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมที่ดี 

4.ประชาชนมีขีดความสามารถพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

              พันธกจิของจังหวดั (Missions) 

       1. มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ด้านเกษตรกรรม   อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ให้มีความมั่ง
คั่ง 
         2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
         3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
         4. บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

              ประเด็นยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวัด (Strategic issues) 

1.การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมี
เสถียรภาพ 
 2. การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 3. การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 4. การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8 แผนพฒันาอ าเภอเมืองตรงั 



  
 วิสัยทัศน์อ าเภอ “เมืองฯ ศูนย์กลางการศึกษา    เมืองฯ เศรษฐกิจก้าวหน้า  เมืองฯ พัฒนาคุณภาพชีวิต   
เมืองฯ จิตส านึกสิ่งแวดล้อม” 
 

 ก าหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
1. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
2. ด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
3. ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
4. ด้านการพัฒนาเมือง 
5. ด้านการศึกษา 
6. ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 
7. ด้านการป้องกันภัยธรรมชาติ 
8. ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
9. ด้านการท่องเที่ยว 
10. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
11. ด้านการสาธารณสุข 

 
4.9 นโยบายของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารสว่นต าบลบา้นโพธิ์ 

1. นโยบายดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
-  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคพื้นฐานของต าบลบ้านโพธิ์ ก่อสร้างและ

ปรับปรุงถนนให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และเข้าร่วมโครงการเครือข่ายกับ อบจ. ตรัง โดยผ่านทาง 
ส.อบจ. ในพื้นที่ 
 2. นโยบายดา้นสาธารณปูโภค 

- ดูแลซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ให้มีความพร้อมในการใช้งานได้ตลอดเวลา 
 3. นโยบายดา้นการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- ส่งเสริมการเรียนรู้ จัดตั้งศูนย์ไว -ไฟ อินเตอร์เน็ท (Wi - fi Internet) ประจ าต าบลให้บริการฟรี 
พร้อมปรับปรุงระบบเสียงตามสายเพื่อการสื่อสารทุกหมู่บ้าน 

- ส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการกีฬา 
 4. นโยบายดา้นคณุภาพชวีิตและสงัคม 

- บริการรถพยาบาลกู้ชีพ กู้ภัยเบื้องต้น ตลอด 24 ชั่วโมง 
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยง และฟื้นฟูงาน อปพร. ดูแลให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ 
 
- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 



  
- ส่งเสริมงานด้านอนามัย ดูแลสุขภาพ ร่วมท ากิจกรรมกับ อสม. แบบองค์รวมโดยวิถีธรรมชาติ 

 5. นโยบายดา้นเศรษฐกจิ 
- ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน และภูมิปัญญา เพื่อเพิ่มรายได้สู่ชุมชน 
- จัดตั้งกองทุนชุมชนพึ่งตนเอง สนับสนุนธุรกิจครัวเรือน 

 6. นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม และการจัดการดา้นทรพัยากรธรรมชาติ 
- เพิ่มศักยภาพในการบริการ และแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการด าเนินการ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน 
- คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. นโยบายดา้นการพฒันาการเมืองและการบรหิาร 
- เพิ่มศักยภาพ และพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
 
 

       
 


