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1 แผนยทุธศาสตร  (พ.ศ.2558-พ.ศ.2562) 

บทที ่๑ 

บทนํา 

 

 

 

 

 
 1.1  ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๘  กําหนดใหมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นซ่ึงเปนแผนระยะยาว เพื่อกําหนดทิศทางการ 

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม  แตไมไดกําหนดหวง 

ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไว ดังนั้น การกําหนดหวง

ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  จึงข้ึนอยูกับแนวคิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองการ

ใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนายาวเพียงใด  ประกอบกับขอมูลปญหาที่ตองการแกไข 

 

 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมาย  เพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอด 

คลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายใน

การพัฒนาทองถิ่น 

การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จึงเปนกระบวนการ 

กําหนดทิศทางในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและ

แนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ  ทั้งน้ี 

จะตองสอดคลองกับศกัยภาพของทองถิน่และปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถิ่นดวย 

การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน

อยางยิ่ง  ทั้งน้ีเนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการให

เกิดข้ึนในอนาคต เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ใหมุงไปสู 

สภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการเปล่ียนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู

อยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนการกําหนดทิศทางการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ตองกําหนดถึงสภาพการณที่ตองการจะบรรลุและแนวทางใน

การที่จะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ดีจะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและ

การวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ  ทั้งน้ี  เพื่อใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  สามารถนําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนใน

ทองถิ่นไดอยางแทจริง 

 

 



 
2 แผนยทุธศาสตร  (พ.ศ.2558-พ.ศ.2562) 

 

 

1. เพื่อสรางสรรคตําบลบานบอ ใหเปนตําบลนาอยูอยางยั่งยืนบนพ้ืนฐานความสมดุลแหงวิถีไทย 

และโลกาภิวฒัน 

2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชานใหทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษา  การบริการสังคม  การ

ประกอบอาชีพ  การพัฒนาศักยภาพทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  และทักษะในการประกอบอาชีพ

อยางถวนหนาและเทาเทียมกัน 

3. เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารราชการ  และสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม

ของประชาชน 

4. เพ่ือสรางเสถียรภาพทางการเงินการคลังของตําบล  ใหมีความมั่นคง  มีทรัพยากรการเงิน

ครอบคลุมการพัฒนาทุกดาน  ทั้งการพัฒนาคน  การพัฒนาตําบล  และการพัฒนาการบริหาร 

 

 

 1. เตรียมการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

1) การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการจัดทํา

แผนพัฒนาสามป 

2) การจัดประชุมประชาคมทองถิ่น  สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ  เพื่อแจง

แนวทางการพัฒนา  รับทราบปญหา  ความตองการ  ประเด็นการพัฒนา  ตลอดจนความชวยเหลือทาง

วิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาและการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

  3) ทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดระยะเวลา 

ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไว  ส้ินสุดในป  2552 )  โดยพิจารณาวาควรตองปรับปรุงแกไขหรือคงไว

ในวิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนายุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาหรือไมเพื่อจัดทํา

เปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาฉบับใหม 

  4) สําหรับขอมูลในการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให 

พิจารณาจากปญหาความตองการของประชาชน  นโยบายของผูบริหารทองถิ่น  ยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัด/กลุมจังหวัด  คําแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ขอมูล

พ้ืนฐานจากหนวยงานตางๆ  เชน  ขอมูล  จปฐ. กชช ๒ ค  ผังเมืองหรือผังตําบล  เมืองนาอยู  วัฒนธรรม

ของทองถิ่น  เปนตน 

5) ใชหลักการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  โดย 

5.1.1) เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอปญหา  ความตองการ    

การวิเคราะหศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5.1.2) สงเสริมสนับสนนุการจัดทําแผนชุมชนใหเกิดข้ึนในทุกพ้ืนที ่

 

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 



 
3 แผนยทุธศาสตร  (พ.ศ.2558-พ.ศ.2562) 

 

 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

3. ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และประกาศใชแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 

 

 

แผนยทุธศาสตรการพัฒนา จะเปนเครื่องมือชวยกําหนดทิศทางในการบริหารราชการขององคกร 

ปกครองสวนทองถิน่  เพื่อการประสานเช่ือมโยงลดความซํ้าซอน  เกิดความแมนยําในการตดัสินใจ  การ

ใหบริการ  การบริหารศักยภาพและการใชทรัพยากรที่มีอยูไดอยางคุมคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 



 

4 แผนยทุธศาสตร  (พ.ศ.2558-พ.ศ.2562) 

2.1  ประวัติความเปนมาของตําบลบานบอ 

บทท่ี  2 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลบานบอ 

  

 

จังหวัดสมุทรสาคร  เปนจังหวัดที่มีอาณาเขตติดทะเล  มี 3  อําเภอ  คือ  1. อําเภอเมือง             

2.อําเภอบานแพว   3. อําเภอกระทุมแบน  แตในอดีต ตําบลบานบอเปนที่ตั้งของกิ่งอําเภอบานบอ 

ตอมาเมื่อวันที ่23 กันยายน 2464  ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ใหเปล่ียนช่ือกิ่งอําเภอบานบอ   

เปนอําเภอบานบอ 

จดหมายเหตุของกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ.2468  แจงวา  ไดทรงทราบ

ใตฝาละอองธุลีพระบาทวา  อําเภอบานบอ  จังหวัดสมุทรสาคร  มณฑลนครไชยศรี  แตเดิมนั้น     

อําเภอบานบอเปนที่ชุมนุมของราษฎรในเรื่องการคาขาย แตภายหลังการคาของราษฎรไดเปล่ียนเปน

ชุมนุมกันที่คลองดําเนินสะดวก ตําบลบานแพว จึงเปนตําบลที่สําคัญยิ่ง และทั้งตําบลบานแพว และ

อําเภอบานบอ สามารถเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาครไดสะดวก รวดเร็ว และมีทางรถไฟ อีกประการ

หนึ่ง อําเภอสามพรานไดแบงทองที่การปกคอรงข้ึนอีกหลายตําบล  จึงไดทรงพระกรุณาโปรดกลาฯ    

ใหรวมทองที่ตางๆ  คือ แยกตําบลดอนไผ, ตําบลเจ็ดริ้ว, และตําบลคลองตัน  จากอําเภอสามพราน  

จังหวัดนครปฐม  แบงเอาตําบลอําแพง   ของอําเภอเมืองสมุทรสาคร  ไปรวมกับตําบลโรงเข  และ

ตําบลหลักสาม  ของอําเภอบานบอ  รวมเปน  6  ตําบล  เขาดวยกันตั้งข้ึนเปนอําเภอ  เรียกวา    

“อําเภอบานแพว”  ข้ึนกับจังหวัดสมุทรสาคร  สวนอําเภอบานบอ  ความสําคัญนอยลง ใหเรียกวา   

“กิ่งอําเภอบานบอ” 

 กิ่งอําเภอบานบอ  ข้ึนตรงกับอําเภอเมืองสมุทรสาคร  มาตั้งแตวันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2468 

ดังนั้นในป 2468  จังหวัดสมุทรสาคร   จึงมี   3  อําเภอ  กับ 1 กิ่งอําเภอ คือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร, 

อําเภอบานแพว, อําเภอกระทุมแบน  และกิ่งอําเภอบานบอ 

 ตอมาเมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  2469  สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลนครไทยศรี  ได

ไปตรวจราชการ พบวา กิ่งอําเภอบานบอแผนกงานมีนอย  จึงใหรวมแผนกมหาดไทย  และแผนกอัยการ

เขาดวยกันกับอําเภอเมืองสมุทรสาคร  สวนกิ่งอําเภอบานบอใหมีเจาพนักงานสรรพากร  2  คน       

ตั้งดานเก็บภาษีเทานั้น  และในวันที่  16  มีนาคม  2470  ก็ใหยุบกิ่งอําเภอบานบอ  รวมเขากับอําเภอ

เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จึงมี  3  อําเภอ จวบจนทุกวันน้ี 

 

   

ตําบลบานบอ  ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสาคร  หางจาก

ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสาคร  ประมาณ  11   กิโลเมตร   โดยทางรถยนต   (ถนนพระราม 2) 

ที่ตั้ง

 

  

ตราสัญลักษณประจํา  อบต. 
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อาณาเขตตําบลบานบอ 

 

ทิศเหนือ         จดตําบลชัยมงคล (ถนนพระราม 2) 

 ทิศตะวนัออก     จดตําบลบางกระเจา 

           ทิศใต         จดชายทะเลอาวไทย 

                           ทิศตะวันตก         จดตําบลบางโทรัด 
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เน้ือท่ี 

 

(แสดงเนื้อที่โดยประมาณเปนตารางกิโลเมตร  และไร)  ตําบลบานบอ  มีเนื้อที่

ทั้งหมดประมาณ  9,168  ไร   หรือ  14.67  ตารางกิโลเมตร  ตําบลบานบอมีทั้งหมด         

9  หมูบาน   โดยแตละหมูมีความเปนมา  ดังน้ี  

หมูที่ 1  บานวัดใตบานบอ  จากการทีไ่ดรับฟงจากคนเกาแกเลาวา  ในสมัยประมาณ 100 ปที ่

ผานมา ไดมีขบวนเรือหลวง  และคณะโขนหลวงเดินทางผานมาโดยใชคลองสุนัขหอน  เพื่อการเดินทาง

ไปยังอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ขณะที่ขบวนเรือ ผานตําบลบานบอ อําเภอเมืองสมุทรสาคร

นั้น  ขบวนเรือเกิดอัปปางลงกะทันหันและมีผูเสียชีวิตมากมายตรงบริเวณนั้น  แตนาประหลาดผิดธรรมชาติ

คือ ศพนักแสดงโขนสองพี่นองกลับลอยข้ึนมาเหนือผิวน้ํา โดยศพผูพี่กอดหัวโขน ที่ใชแสดงเปนทศกัณฑ 

ข้ึนมาดวย และตอมาในบริเวณละแวกนั้น ก็ไดเกิดเรื่องราวนาอัศจรรยมากมายจนชาวบาน ที่อาศัยอยู

บริเวณนั้น  ตางพากันเล่ือมใส  ศรัทธาและไดรวมกันจัดสรางศาลข้ึนเพื่อเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  ณ 

บริเวณที่พบศพทานนั้นเอง เรียกกันตามภาษาชาวบานในแถบนั้นวา "บานบน" หรือ "ศาลเจาพอคุณโขน"  

จนถึงปจจุบนั 

หมูที่ 2  บานทายวัดใหญบานบอ  ประมาณ  500  ปที่ผานมา  ไดมีประชากรชาวรามัญ     

3  คน อพยพมาตั้งถิ่นฐานทํามาหากินอยูบริเวณทายวัดใหญ  ซ่ึงเปนที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการ

ประกอบอาชีพจนมีประชากรจํานวนมากเพิ่มข้ึน  ชาวบานจึงตั้งช่ือหมูบานแหงน้ีวา  "บานทายวัดใหญ"   

ตามสถานทีต่ัง้จนถึงปจจบุนั 

หมูที่ 3  บานวัดใหญบานบอ  2(บานคลองหลวง)2 เมือ่ประมาณ 100 ปที่ผานมา มีคลองทอ

แข็ง 

และคลองหลวง  เดิมเปนลําประโดง  ไหลผานตําบลชัยมงคล  ซ่ึงเช่ือมกับตําบลบานบอในการสัญจร

และขนสงสินคาทางการเกษตร  และตอมามีการขุดลอกคลองใหม  และทําคันหนาดินกั้นน้ําเค็มและถูก

เวนคืนเพราะเปนที่หลวง  ชาวบานจึงตั้งช่ือหมูบานแหงน้ีวา  "บานคลองหลวง"  หรือบาน  "บานวัดใหญ

บานบอ"  จนถึงปจจุบัน 

หมูที่ 4 บานทองคุง   บานใหม เปนหมูบานที่แยกมาจาก  หมูที่ 1 และหมูที่ 5 ตําบลบานบอ 

จึงตั้งช่ือวา   "บานใหม"  ปจจุบันไดเปล่ียนช่ือมาเปน "บานทองคุง"   

หมูที่ 5  บานใหมทองคุง  ตั้งแตสมัยโบราณประมาณ 100 ปที่ผานมา หมูที่ 5 ตําบลบานบอ 

เปนหมูบานที่มีคุงน้ําที่มีลักษณะเปนรูปครึ่งวงกลม  ตั้งแตตนหมูบานถึงปลายหมูบาน  ซ่ึงมีน้ําไหลผาน

ตลอดและมีเรือวิ่งผานตลอดเวลาซ่ึงมีการขนสงสินคาทางการเกษตร ราษฎรในหมูบานจึงตั้งช่ือหมูบาน

แหงน้ีวา  "บานใหมทองคุง"  จนถึงปจจุบันน้ี   

หมูที่ 6  บานแหลมเจริญสุข  เมื่อประมาณ  100  ปที่ผานมา  หมูบานแหลมเจริญสุข มีคลอง

สุนัขหอนไหลผาน  ประชาชนสวนใหญเปนญาติพี่นองกัน  ประกอบอาชีพทํานาเกลือ  การประมง  และ

อาชีพรับจาง  ซ่ึงอาชีพอยูในคุงน้ําซ่ึงเปนแหลมยื่นออกมาในแมน้ําลําคลอง  ในการขนสงสินคาทางการ

เกษตร  จึงตั้งช่ือหมูบานแหงน้ีวา  "บานแหลมเจริญสุข"  จนถึงปจจุบันน้ี 
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หมูที่ 7  บานบางย่ีพระ  ตามที่เลาขานกันมาวา  หมูบานบางยี่พระเปนหมูบานที่มีพระธุดงค 

มาปกกลด  เพื่อบําเพ็ญศิลภาวนาในพ้ืนที่แหงน้ี ชาวบานบริเวณน้ี ชาวบานบริเวณน้ีจึงไดตั้งช่ือหมูบาน

แหงน้ีวา  "บานบางยี่พระ"  จนถึงปจจุบันน้ี   

หมูที่ 8  บานบางขุด  เมื่อประมาณ  100  ปที่ผานมา  มีคนอพยพมาอาศัยทํามาหากินตาม  

ลําคลอง  อยูกันแบบเครือญาติ  มาระยะหนึ่งลําคลองตื้นเขิน  จึงมีการขุดลอกคลองใหม  เพ่ือใหลึก

และกวางกวาเดิม เพ่ือความสะดวกในการขนสงสินคา  ชาวบานจึงเรียกคลองแหงน้ีวา  "บานบางขุด"

จนถึงปจจุบัน 

หมูที่ 9  บานกระซาขาว  เมื่อประมาณรอยกวาปที่ผานมา  ไดมีชาวจีนกลุมหนึ่งไดมาอพยพ

ทางเรือเพื่อมาหาที่ทํามาหากิน  จึงไดมาพบกับพ้ืนที่ติดชายทะเลซ่ึงมีความอุดมสมบูรณเปนอยางมาก 

มีทรัพยากรมากมาย ทั้ง กุง หอย ปู ปลา ชาวจีนกลุมน้ีจึงตัดสินใจจะอยูอาศัยและทํามาหากินที่นี่ จนมี

ลูกหลานมากมาย  จนถึงปจจุบันน้ี  หมูบานแหงน้ีถูกเรียนวา  "บานกระซาขาว"  เนื่องจากมีซากเปลือก

หอยที่ถูกคล่ืนซัดข้ึนมาทับถม  จนกลายเปนชายหาดที่มีสีขาวสะอาด  เปนที่สวยงาม  และสะดุดตากับ 

ผูพบเหน็จึงเรียนหมูบานแหงนี้ตามลักษณะพ้ืนที่วา  "บานกระซาขาว" 

     

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตําบลเปนที่ราบติดชายฝงทะเลโดยมี

พ้ืนที่ติดชายทะเลดานอาวไทย  รวม 3  หมูบานคือ หมู 7 , หมู 8 และ หมู 9  ดินสวนใหญเปนดินเค็ม

จึงเหมาะกับอาชีพทํานาเกลือ และการประมง 

 

  การคมนาคม  (แสดงจํานวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)  มี  2  เสนทาง 

- ทางรถยนตสายธนบุรี - ปากทอ (ทางหลวงแผนดินหมายเลข  35) 

ผานพ้ืนที่ตําบลบานบอบางสวน 

- ทางรถไฟจากตําบลทาฉลอม - จังหวัดสมุทรสงคราม ( ผานตําบล 

บานบอ  ระยะทาง  10  กิโลเมตร ) 

การติดตอสื่อสาร / โทรคมนาคม  

              - โทรศัพท  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานบอ  9 ห มู บ า น มี

สํานักงานบริการโทรศัพทรับผิดชอบ  คือ  บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)  และ บริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) 

- การไฟฟา  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานบอ ประชาชนใช

บริการของไฟฟาสวนภูมิภาคบานแพว โดยประชาชนมีไฟฟาใชเกือบทุกครัวเรือน  ซ่ึงในสวนของ

องคการบริหารสวนตําบลบานบอ  ก็มีการขยายเขตไฟฟาในทุกๆ ป 

 

สภาพภูมิประเทศ 

โครงสรางพืน้ฐาน 
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    การประปาภูมิภาค/บอนํ้าบาดาล  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานบอ 

มีการจัดตั้งคณะกรรมการการบริหารกิจการประปา  ใหบริการประชาชนในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลบานบอ ประชาชนบางสวนใชบริการของการประปาภูมิภาคสมุทรสาคร  และมีการใชน้ําบาดาลที่ 

ขุดเจาะเพื่อใชในการอุปโภค - บริโภคและทําการเกษตรดวย 

แหลงน้ําธรรมชาติ ที่มีสาธารณะประโยชน    มี  10  คลอง  22  สาย  คือ   

คลองสุนัขหอน หมูที่  1,2,3,4,5,6        คลองบางยี่พาท หมูที่  5,8   คลองบางขุด หมู ที่   5,7,8

คลองบางยี่พระ หมูที่ 5,7    คลองบางนางนอน หมูที่ 1,9   คลองยานซ่ือ หมูที่ 2   

คลองบางยี่สอ หมูที่ 2,3     คลองหลวง (ดี7) หมูที่ 3    คลองทาแรง หมูที่ 3,6    คลองขุดใหม หมูที่ 8 

แหลงน้ําที่สรางข้ึนเอง   บอน้ําบาดาลมี  9  หมู  23  แหง  คือ 

หมูที ่1   (4  แหง)      หมูที ่2   (3  แหง) 

บอบาดาลวัดใตบานบอ    บอบาดาลศาลพอเขาตก  

บอบาดาลศาลพอคุณโขน   บอบาดาลบริเวณบานนายพัฒน  ทองธวัชน 

บอบาดาลบริเวณบานนายจรูญ  แกวจุนนัท บอบาดาลบริเวณบานนายหวล  สวยนอย 

บอบาดาลคลองบางนางนอน 

หมูที ่3   (3  แหง)      หมูที ่4   (1  แหง) 

บอบาดาลวัดใหญบานบอ   บอบาดาลบริเวณบานนายไพฑูรย  แกวจุนนัท 

บอบาดาลบริเวณบานนางกุหลาบ เฟองฟุง    

บอบาดาลโรงเรียนวัดใหญบานบอ 

หมูที ่5   (2  แหง)      หมูที ่6   (2  แหง) 

บอบาดาลบริเวณบานนายณรงคพัฒน  อุยยาหาญ       บอบาดาลบานนายดํารง  รอดเจริญ 

บอบาดาลบริเวณบานนายวิมล  ครุฑธา        บอบาดาลบานนางสังเวียน  ฤทธิ์สมพงษ 

หมูที ่7   (4  แหง)      หมูที ่8   (2  แหง) 

บอบาดาลโรงเรียนวัดบางขุด   บอบาดาลบริเวณบานอุบล  เสือสี  

บอบาดาลวัดบางขุด    บอบาดาลบริเวณบานนายนุกูล  รอดพิฬา 

บอบาดาลบริเวณบานนายสืบศักด์ิ  สาธร  

บอบาดาลบานนางวาสนา  ฮวบอวม 

หมูที ่9   (2  แหง)       

บอบาดาลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

บอบาดาลสถานีอนามยักระซาขาว 
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สภาพภูมิอากาศ  โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดผานทุกฤดูกาล และทําใหเกิดฤดูกาล  

3  ฤดู  คือ 

                   - ฤดูรอน  จะเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ  ถึง เดือนพฤษภาคม ระยะเวลาประมาณ       

4 เดือน  โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใตซ่ึงพัดมาจากบริเวณความกดอากาศสูงใน

ทะเลจีนใต  ทําใหอากาศจะรอนอบอาวและแหงแลงมาก  

                    - ฤดูฝน   จะเริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน  จนถึงตนเดือนตุลาคม  ระยะเวลาประมาณ      

5 เดือน  โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  ซ่ึงพัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย โดยฝนจะตก

มากในเดือนพฤษภาคม  แลวฝนจะทิ้งชวงในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม  หลังจากนั้นฝนจะตกหนัก

ในชวงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน  

                  - ฤดูหนาว  จะเริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึง ปลายเดือน มกราคม ระยะเวลาประมาณ

3  เดือน โดยไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดพาอากาศแหงแลงและหนาวเย็นมา  

 

 

  อาชีพ   

  ประชาชนสวนใหญ ประกอบอาชีพ ทํานาเกลือ  การประมง  ทั้งในพ้ืนที่และบริเวณ

ใกลเคียง  บางสวนประกอบอาชีพเล้ียงปลา เล้ียงกุง  รับจางทั่วไป  และลูกจางโรงงานอุตสาหกรรม

และคาขาย 

ที่พัก , รานอาหาร 

รีสอรทบานคุงน้ํา , รีสอรทปรางริเวอรไซค ,  รานอาหารคุงน้ํา, รานอาหารลมทะเล ,  

รานอาหารตนลม , รานอาหารครัวริมทะเล , รานอาหารครัวเจาพระยา  ฯลฯ 

หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานบอ  

- โรงแรม /รีสอรท  จํานวน 5 ราย 

- ปมน้ํามนัขนาดเล็ก จํานวน 1 ราย 

- โรงงานขนาดใหญ จํานวน 9 ราย 

- มินมิารท  จํานวน 3 ราย 

- รานอาหาร  จํานวน 9 ราย 

- โรงผลิตน้ําด่ืม จํานวน 1 ราย 

- ขายของชํา  จํานวน 6 ราย 

- ขายอาหารตามส่ัง จํานวน 14 ราย 

- อูซอมรถ/ซอมเครื่องยนต จํานวน 10 ราย 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

ดานเศรษฐกิจ 
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จํานวนประชากร 

- รานตัดผม/ตดัผา/เสริมสวย จํานวน 10 ราย 

- บานพักช่ัวคราว  จํานวน - ราย 

- บานพักรายเดือน  จํานวน 30 ราย 

- เสารับ-สงสัญญาณ จํานวน 4 ราย 

- ตูโทรศัพท จํานวน 15 ราย 

- รานซอมอุปกรณไฟฟา จํานวน 2 ราย 

- จําหนายวัสดุกอสราง จํานวน 3 ราย 

- รานเกมส จํานวน 10 ราย 

 

    

เขตการปกครอง 

องคการบริหารสวนตําบลบานบอ  มีพ้ืนที่เขตการปกครองรวม  9  หมูบาน  

 

  

มีจํานวนประชากรรวมทั้งส้ิน  8,622 คน   แยกเปนชาย  จํานวน 4,203  คน

หญิงจํานวน 4,19 คน    ครัวเรือน จํานวน  3,095   ครัวเรือน 

ตารางที ่ แสดงจํานวนประชากรของแตละหมูบาน 

หมูที ่ ช่ือหมูบาน 
จํานวน (1) 

ครัวเรือน 

จํานวนประชากร  (คน)  (2) ผูสูงอายุ (3) 

60 ปข้ึนไป 

(4) 

คนพิการ 
ชาย หญิง รวม 

1 บานวัดใตบานบอ 222 420 452 872 143 16 

2 บานทายวัดใหญบานบอ 1,139 1,163 1,195 2,358 154 23 

3 บานวัดใหญบานบอ 556 679 763 1,442 111 14 

4 บานทองคุง 98 124 129 253 36 5 

5 บานใหมทองคุง 248 397 449 846 145 22 

6 บานแหลมเจริญสุข 160 269 263 532 99 15 

7 บานบางยี่พระ 131 281 268 549 70 10 

8 บานบางขุด 163 344 386 730 81 6 

9 บานกระซาขาว 271 526 526 1,052 128 18 

รวมทั้งหมด 2,988 4,203 4,419 8,622 967 129 

 

 

ดานสังคม 
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การศึกษา 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานบอ มีการจัดการศึกษาตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา 

ถึงระดับมัธยมศึกษา ใหกับประชากรในวัยเรียนอายุ 2-18  ป โดยมีการจัดการศึกษาเปน  ๒ รูปแบบ คือ 

- การศึกษานอกระบบโรงเรียน   มีสถานที่จัดการเรียนการสอน   1   แหง  ไดแก   

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลบานบอ 

-  การศึกษาในระบบโรงเรียน     

ชื่อโรงเรียน สังกัด 
ระดับการศึกษา 

ที่เปดสอน 
หมูที ่

วัดใหญบานบอ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

อนุบาล 1 - 2 

ประถมศึกษาปที่ 1 - 6 

มัธยมศึกษาปที่  1 - 3 

3 

วัดใตบานบอ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

อนุบาล 1 - 2 

ประถมศึกษาปที่ 1 - 6 
1 

วัดบางขุด (อุนวิทยา) 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

อนุบาล 1 - 2 

ประถมศึกษาปที่ 1 - 6 
7 

วัดกระซาขาว 

(หอมทองราษฎรบํารุง) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  

อนุบาล 1 - 2 

ประถมศึกษาปที่ 1 - 6 

มัธยมศึกษาปที่  1 - 3 

9 

 

สารสาสนวิเทศพระราม 2 

 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

เอกชน 

อนุบาล 1 - 3 

ประถมศึกษาปที่ 1 – 6  

มัธยมศึกษาปที่  1 - 3 

2 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

(ตําบลบานบอ) 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.)  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) 

3 

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 

(ตําบลบานบอ) 

สังกัด1สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) 
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี 9 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

วัดใตบานบอ 
องคการบริหารสวนตําบลบานบอ เด็กกอนปฐมวัย 1 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

วัดบางขุด 
องคการบริหารสวนตําบลบานบอ เด็กกอนปฐมวัย 7 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

วัดกระซาขาว  
องคการบริหารสวนตําบลบานบอ เด็กกอนปฐมวัย 9 

                      

ศาสนาและวัฒนธรรม  

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานบอ   มีสํานักสงฆ  จํานวน  1  แหง   ไดแก   

- สํานักสงฆ   (ศูนยการเรียนรูชุมชนโคกลําเจียก)  ตั้งอยูหมูที่ 6 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานบอ   มีวัด  จํานวน  4  แหง   ไดแก 

     - วัดใหญบานบอ     ตั้งอยูหมูที ่ 3    

    - วัดใตบานบอ        ตั้งอยูหมูที ่ 1    

     - วัดบางขุด      ตั้งอยูหมูที ่ 7    

  - วัดกระซาขาว     ตั้งอยูหมูที ่ 9    

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานบอ   มีศาลเจา  จํานวน  5  แหง   ไดแก 

- ศาลพอคุณโขน ตั้งอยูหมูที ่ 1 

- ศาลพอคุณนอย ตั้งอยูหมูที ่ 1 

- ศาลพอเขาตก ตั้งอยูหมูที ่ 2 

- ศาลพอหลักเมือง ตั้งอยูหมูที ่ 8 

- ศาลเจาพอแปะกง ตั้งอยูหมูที ่ 9 

 

 มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่อยูในการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข

จํานวน   2 แหง  คือ   

 1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบอ   

 2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานกระซาขาว 

 3. สถานพยาบาลเอกชน  (คลินิก)  2   แหง  

 

 

  ครุภัณฑสําหรับการปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั    ประกอบดวย  

      รถยนตบรรทกุน้ําดับเพลิง   จํานวน     1  คัน 

บุคลากรสําหรับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    ประกอบดวย  

   เจาพนกังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน     1  คน 

   พนักงานขับรถยนตบรรทกุน้ํา   จํานวน     1  คน 

อาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือน (อปพร.) จํานวน   50  คน 

ที่ทําการตํารวจชุมชนตําบลบานบอ   จํานวน     1  แหง 

   ศูนย ศรช.ตําบลบานบอ    จํานวน     2  แหง 

 

การสาธารณสุข 

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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การจัดสวัสดิการ 

 

 

 

ในเขตตําบลบานบอ  มีการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุ  ผูพิการ และผูปวย 

โรคเอดส โดยการสงเคราะหเบ้ียยังชีพเปนรายเดือน  ดังน้ี 

ผูสูงอายุ 

จํานวนผูสูงอายุแยกตามชวงอายุ 

60 - 69  ป 70 - 79  ป 80 - 89  ป 90 ขึ้นไป รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

215 391 139 222 87 87 10 18 451 718 

รวม 967 

 

ประเภท ชาย หญิง รวม 

ผูพิการ 59 66 129 

ผูปวยโรคเอดส 2  2 

ที่มา : 1.  ขอมูลจาก สํานักปลัด อบต.บานบอ   ณ  เดือน พฤษภาคม  2557 

 

บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร 

  ประชากรสวนใหญ  เร่ิมมีความรูและความเขาใจในระบบประชาธิปไตย มีสวนรวมกระทํา

กิจกรรมเพื่อสวนรวมและใหความสนใจดานการเมืองมากข้ึน  เชน  มีการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขามา

ชวยพัฒนาทองถ่ินของตนรวมกับ อบต. 

   ในสวนของการเขามามีบทบาทหรือเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองการบริหาร

ของสมาชิกสภา อบต. มีดังน้ี 

  1. การเปนตัวแทนของประชาชนที่เขามามีบทบาทในฐานะของสภา อบต.  ซึ่งทําหนาที่เปน

ฝายนิติบัญญัติ   โดยมีจํานวนทั้งส้ิน  18  คน 

  2. การเปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบอ  ในการจัดทํา

แผนพัฒนา  รวมประชุมเสนอแนะ วิธีการแกปญหา และวางแนวทางในการพัฒนาทองถิ่น 

  การเลือกต้ัง   องคการบริหารสวนตําบลบานบอ  มีการเลือกตั้งคร้ังลาสุดเมื่อวันที่  13 

ตุลาคม  2556 (นายก อบต./สมาชิกสภา  อบต.  กรณีครบวาระ)   ดังน้ี 

ฝายคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลบานบอ  ประกอบดวย  

ลําดับ 

ที่ 
ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท 

1 นายวิมล       ครุฑธา นายกองคการบริหารสวนตําบล 081-9161137 

2 นายนิพล       สาธร รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 085-826562 

ดานการเมืองการบริหาร 
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3 นายสุพจน     หอมทอง รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 080-5554514 

4 นายนิเวศน    พึ่งมาลา เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 083-1576816 

ฝายคณะผูบริหาร  มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ 

1. กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย  และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการ

บริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย  นโยบายแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  ขอบัญญัติ  

ระเบียบ  และขอบังคับของทางราชการ 

2. จัดทําแผนพัฒนาตําบล  และงบประมาณรายจายประจําป  เพื่อเสนอใหสภาองคการบริหาร

สวนตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบ 

3. ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล  และวางระเบียบ

เพื่อใหงานของ อบต. เปนไปดวยความเรียบรอย 

4. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงิน  ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลทราบอยาง

นอยปละสองครั้ง 

5. รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆตามที่

ทางราชการมอบหมายใหปฏิบัติ  

ฝายนิติบัญญัติ   สมาชิกสภา องคการบริหารสวนตําบลบานบอ  ประกอบดวย 

ลําดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท 

1 นายประสิทธ์ิ        เช้ียวบางยาง ประธานสภา  อบต. 089-5502328 

2 นายเกียรติกร      ใจสุยะ รองประธานสภา  อบต. 087-9915873 

3 นายจํารัส            พุกกาพันธ สมาชิกสภา  อบต. หมู 1 086-1769482 

4 นายวิโนชย           จันทรนิเวศน สมาชิกสภา  อบต. หมู 1 085-9986547 

5 นายสัมฤทธ์ิ          มาลีรัตน สมาชิกสภา  อบต. หมู 2  081-0073099 

6 นายสุดใจ             สวนฉ่ํา สมาชิกสภา  อบต. หมู 2 084-3177750 

7 น.ส.วาสนา    พุฒภักดี สมาชิกสภา  อบต. หมู 3 084-2967697 

8 นายบุญมา    อุยยาหาญ สมาชิกสภา  อบต. หมู 3  080-3016546 

9 นายสุรศักด์ิ    เหมือนถนอม สมาชิกสภา  อบต. หมู 4 083-2371306 

10 นางประจินต    วงควรรณ สมาชิกสภา  อบต. หมู 5  081-0118710 

11 นายวัลลภ แซอ้ึง สมาชิกสภา  อบต. หมู 5 089-0203867 

12 น.ส.วนิดา เหลาสุรพล สมาชิกสภา  อบต. หมู 6 081-0183896 

13 นายสิรา เหมือนถนอม สมาชิกสภา  อบต. หมู 7 085-2956971 

14 น.ส.อัจฉรา ชมพูนุช สมาชิกสภา  อบต. หมู 7 084-5397484 

15 นายสาคร เสือสี สมาชิกสภา  อบต. หมู 8 089-0469376 

16 น.ส.จอย อุยยาหาญ สมาชิกสภา  อบต. หมู 8 081-1952722 

17 นายไพรวัลย แซตั๊น สมาชิกสภา  อบต. หมู 9 086-7676675 
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18 น.ส.เอื้องทิพ ขนุนทอง สมาชิกสภา  อบต. หมู 9 089-8042701 

  

 

ฝายนิติบัญญัติ  มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ 

1. ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  เพื่อเปนแนวทางในการบริหาร

กิจการขององคการบริหารสวนตําบล 

2. พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  รางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป  รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

3. ควบคุมการบริหารงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย 

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  ขอบัญญัติ  ระเบียบ  ขอบังคับของทางราชการ 

 ฝายขาราชการประจํา  มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด  55  คน  ประกอบดวย  ปลัดองคการบรหิาร

สวนตําบลเปนผูบังคับบัญชา ขาราชการ  ลูกจางประจํา ตลอดจนลูกจางตามภารกิจและลูกจางช่ัวคราว  

รับผิดชอบในการบริหารงานประจําทั่วไปขององคการบริหารสวนตาํบลบานบอ  

  - พนักงานสวนตําบล   จํานวน     12  คน 

      - ลูกจางประจํา    จํานวน      1  คน 

       - พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน    19  คน 

      - พนักงานจางทั่วไป   จํานวน    24  คน   

              รวมทั้งสิ้น                 55  คน 

การแบงสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานบอ 

  แบงออกเปน  1  สํานัก    4  กอง    

  1. สํานักปลัด อบต. 

  2. กองคลัง  

  3. กองชาง 

  4. กองสาธารณสุข  และส่ิงแวดลอม  

  5. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  โดยแตละสวนราชการมีหนาที่รับผิดชอบ ดังน้ี 
 

 1. สํานักปลัด   

   มีหนาที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับราชการทั่วไปของ อบต.และราชการทั้งมิไดกําหนดเปน

หนาที่ของสวนราชการใด ๆ ใน อบต.รวมทั้งกํากับเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการ

บริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน

ตําบล แบงออกเปน  2  ฝาย  คือ 

  1.1 ฝายบริหารงานทั่วไป  มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานบริหารงานบุคคล  งาน

เล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการและเพิ่มคาจางลูกจางประจํา งานบรรจุแตงตั้งและงานทะเบียนประวัติ การ
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ขอกําหนดตําแหนง การขอเปล่ียนแปลงกรอบตําแหนง  ระดับตําแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพื่อเล่ือนข้ึนเบิกเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจํา การยายการโอนขาราชการ งานสวัสดิการ

ขาราชการและลูกจางประจํา การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดทําคําส่ัง

และประกาศเรื่องทั่วไปเสนอเพื่อทราบ งานติดตอประสานงานภายใน งานรับ – สงหนังสือ งานจด

บันทึกรายงานการประชุม งานเลขานุการผูบริหาร การกําหนดนัดหมายผูบังคับบัญชา งานขอมูล

ขาวสารทั่วไปและสารสนเทศ งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยสถานที่ราชการ อบต. งาน

กิจการสภาฯ การประชุมสภา อบต. ติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภา อบต. งานทะเบียนประวัติ

สวัสดิการ สมาชิกสภา  อบต.  งานประสานงานการประชุม   จัดทํารายงานการประชุมออกหนังสือ

เชิญประชุมสภาฯ งานประชาคมหมูบาน งานประชาพิจารณ  งานประสานการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถิ่น งานรับเรื่องราวรองทุกข งานพัฒนาชุมชน งานสวัสดิการสังคม  งานปองกันและบรรเทา       

สาธารณภัย  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ และที่ไดรับมอบหมาย 

  1.2  ฝายนโยบายและแผน  มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบงานวิเคราะหนโยบายและแผน 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา การประสานจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด   

งานจัดทําแผนพัฒนาประจําป งานเกี่ยวกับแกไขเพิ่มเติมแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนา

ประจําป งานคณะกรรมการพัฒนา อบต.และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต. งาน

ระบบขอมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาทองถิ่น งานจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป/รายจาย

เพิ่มเติม/และช่ัวคราว การโอนเงินงบประมาณ การแกไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ งานเกี่ยวกับโครงการ

เงินอุดหนุนทุกประเภท งานพัฒนารายไดของ อบต.งานเกี่ยวกับการขอใชจายเงินสะสมทุกประเภท   

งานเกี่ยวกับการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ  งานสังคมสงเคราะห  งานสงเสริมการเกษตร  งานกฎหมาย

และคดี  งานตรวจติดตามการดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย งานติดตามและ

ประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาประจําป / ขอบัญญัติ / และเงินอุดหนุนทุกประเภท งาน

ประเมินผลโครงการ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย 

 2. กองคลัง 

  มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจาย การรับ การนําสงเงิน  การเก็บรักษาเงินและ

เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับคาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จบํานาญ 

เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจดัทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทําบัญชีทุก

ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุม การเบิกจายเงิน งานทํางบทดลอง

ประจําเดือน ประจําป งานเกี่ยวกับการพัสดุขององคการบริหารสวนจังหวัดและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ

และที่ไดรับมอบหมาย แบงออกเปน 2 ฝาย คือ  

2.1  ฝายการเงิน   มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจายเงิน  

การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินและส่ิงแทนตัวเงิน งานเกี่ยวกับการตรวจสอบใบสําคัญและ

ฎีกา งานเกี่ยวกับการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน  งานเกี่ยวกับการขออนุมัติเบิกตัดป  การขอ

ขยายเวลาเบิกจาย  การกันเงินเบิกจายเงินเหล่ือมป  งานเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนทุมการส่ังจายเช็ค 

งานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารและฎีกาเบิกเงินทุกสวนราชการในสังกัด  งานเกี่ยวกับการจัดทํา
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ทะเบียนและหลักฐานการจายเงินทุกประเภท และควบคุมงบประมาณรายจายประจําป งานเกี่ยวกับ

การจัดทํางบเงินรับ – จาย งบทดลองงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอ่ืน  งานเกี่ยวกับงาน

ทะเบียนควบคุมรายไดและรายจายตามงบประมาณรายจายประจําป งานเกี่ยวกับการจัดทําสมุดเงินสด

รับ สมุดเงินสดจาย ทะเบียนเงินรายรับ ทะเบียนรายจายตามงบประมาณ ใบผานรายการบัญชีทั่วไป ใบ

ผานบัญชีแยกประเภท รายงานรับ – จายเงินสด รายงานกระแสเงินสด และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของและ

ไดรับมอบหมาย 

  2.2  ฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

         -  รับแบบแสดงรายการ คํารอง คําขอ คําอุทธรณ หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ 

ทรัพยสิน หรือรายการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของเพ่ือประเมินภาษี  และคาธรรมเนียมตาง ๆ เชน ภาษีโรงเรือน

และที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย และตรวจแบบแสดงรายการ 

    -  คํานวณภาษี คาธรรมเนียม เงินปรับ และเงินเพิ่ม 

   -  แจงการประเมิน คําช้ีขาดการอุทธรณ 

   -  จัดเก็บรายได ภาษีและคาธรรมเนียมทกุประเภท เชน ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 

ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ คาปรับ และเงินรายไดอ่ืน ๆ  

   -  งานจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

   -  จัดทําทะเบียนผูเสียภาษีอากร คาธรรมเนียม และรายไดอ่ืน 

 -  ตรวจสอบและเรงรัดการจัดเก็บรายไดคาง และขยายฐานภาษีอากร

คาธรรมเนียม และรายไดอ่ืน ๆ 

   -  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

   -  ปฏิบัติงานดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง ตามงบประมาณรายจายที่ตั้งไวในสวน

ของกองชาง, กองคลัง, กองการศึกษาฯ และกองสาธารณสุข ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการพัสดุ  พ.ศ.2535  โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

         -  จัดทําทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ ทุกชนิด ใหเปนปจจุบัน และดูแลใหใชการ

ไดดี  โดยตลอด โดยประสานการปฏิบัติกับเจาหนาที่พัดสุของสํานักงานปลัด 

 -  ควบคุม ติดตาม ครุภัณฑ ที่ไดรับอนุมัติใหหนวยงานอ่ืน หรือเอกชนยืมใชมิ

ใหเกิดความชํารุดหรือสูญหาย 

          -  จัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป ตามระเบียบ มท.วาดวยการ

พัสดุ  พ.ศ.2535  พ.ศ.2535 

          -  ออกหนังสือรับรองผลงานทุกประเภทและการคืนหลักประกันสัญญา 

          -  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ และที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 3. กองชาง          

  มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  การสํารวจ ออกแบบ และการจัดทําขอมูลทางดาน

วิศวกรรม การจัดเก็บและการทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การ

กอสราง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานกอสรางและซอมบํารุง 
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การควบคุมการกอสรางและซอมบํารุงแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องกล การรวบรวมประวัติติดตาม 

ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

เกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษาการเบิกจายพัสดุ งานอ่ืน ๆ เกี่ยวของ และที่ไดรับมอบหมาย แบง

ออกเปน  1 ฝาย  คือ 

  3.1  ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร  มีหนาที่รับผิดชอบงาน แผนงานปฏิบัติงาน

กอสรางซอมบํารุง ทางดานวิศวกรรม จัดทําประวัติโครงการทางดานวิศวกรรมโยธา และการกอสราง 

และซอมบํารุง สํารวจขอมูลการจราจร กอสรางบํารุงรักษาถนน สะพาน ชองน้ํา เข่ือนน้ําเทียบเรือ และ

ส่ิงกอสรางอ่ืน ๆ  งานสํารวจออกแบบควบคุมการกอสราง ควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522  ตรวจแบบกอสรางตาง ๆ ของเอกชน ที่ขออนุญาตปลูกสรางงานควบคุมน้ํามันกาด

เช้ือเพลิงตามกฎหมาย และอ่ืน ๆ เกี่ยวของ และที่ไดรับมอบหมาย  งานเกี่ยวกับการออกแบบและ

คํานวณ พิจารณาการตรวจสอบ คนควาทดลองวิเคราะหและวิจัย วางโครงการกอสราง ใหคําปรึกษา

แนะนําในงานวิศวกรรมโยธา  เชน  อาคารโรงงานอุตสาหกรรม  ถนนสะพาน  ทาเทียบเรือ  อูเรือหรือ

คานเรือ  กําแพงคันดิน  โครงสรางสําหรับรองรับถังน้ํา  ถังน้ํามัน  ถังเก็บของไหล อุโมงคสาธารณะ

และสํารวจออกแบบ วิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรมโยธาและที่เกี่ยวกับผังเมืองเพื่อวางโครงการดาน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบคมนาคมและการขนสงประเภททางหลวง สนามบิน ทางวิ่ง 

สระวายน้ําสาธารณะ งานผลิตน้ําประปา เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  งานตรวจสอบและ

ควบคุมการกอสรางดานสาธารณูปโภค  และปฏิบัติงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   แบงออกเปน  1  ฝาย  คือ 

  4.1  ฝายบริหารการศึกษา  มีหนาที่รับผิดชอบ  งานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  งานแผน

และวิชาการ งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา  งานการศึกษาพิเศษ  งานการศึกษานอกระบบ

และสงเสริมอาชีพ  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม งานศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก   

 5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบงานแผนงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยธรรมชาติ งานรวบรวมขอมูลและจัดทําขอมูลทางดานวิชาการ งานสาธารณูปโภค

และส่ิงแวดลอม  แบงออกเปน  2   ฝาย  คือ 

 5.1  ฝายอนามัยและสิ่งแวดลอม  มีหนาทีร่ับผิดชอบ   ดังน้ี 

 - งานสุขาภิบาลอนามัยและส่ิงแวดลอม 

  - งานสาธารณสุขมูลฐาน เชน สวนสาธารณะ ลานกีฬา ตลาด ฯลฯ 

  - งานควบคุมมลพิษและส่ิงแวดลอม 

  - งานจัดการดูแล บํารุงรักษา ตกแตงสวน ตนไม ตามสวนสาธารณะและถนนสาธารณะ 

  -  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

- ควบคุมดูแลความสะอาดและความเปนเรียบรอยของชุมชน ถนนทางเทา อาคารตลาด   

  - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของหรอืตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

5.2  ฝายสงเสริมสุขภาพ และสาธารณสุข  มีหนาที่รับผิดชอบ   ดังน้ี 
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  -  งานดานสุขศึกษา และอนามัยชุมชน อนามัยโรงเรียน อนามัยแมและเด็ก 

  -  งานวางแผนครอบครัวและโภชนาการ 

  -  งานสงเสริมสุขภาพจิต 

  -  งานในหนาที่ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535  

  -  งานปองกันและควบคุมโรคติดตองานควบคุมมลพิษและส่ิงแวดลอม 

  -  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบานบอในระยะเวลาที่ผานมา 

 1. การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ 

  - สงเสริมความรูวิถีชีวิตแกชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  - สนับสนุนการเกษตรในพ้ืนที ่

 2. การดําเนินงานดานสังคม 

  - สรางการมีสวนรวมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนใหมีความเขมแข็ง 

  - จัดสวัสดิการสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส 

  - รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

  - อุดหนุนองคกรอ่ืนในดานการพัฒนาสังคม 

 3. การดําเนินการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  - ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม กอสราง และบุกเบิกถนนภายในหมูบาน 

  - ดําเนินการติดตั้ง ซอมแซมและขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณหมูบาน 

- ดําเนินการขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติ กอสรางฝายกั้นน้ํา  

  - ดําเนินการขยายเขตระบบประปาสวนภูมิภาค  ประปาหมูบาน 

4. การดําเนินการดานการเมืองการบริหาร  

  - พัฒนาบุคลากรทั้งพนักงานสวนตําบล ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

    ตําบล  โดยเขารับการฝกอบรมตามโครงการและหลักสูตรของสวนราชการ  

    หนวยงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู คุณธรรมและจริยธรรม 

  - จัดหาเครื่องมือเครื่องใช และอุปกรณตางๆ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบตัิงาน 

  - สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน จัดประชุมประชาคม หมูบาน/ตําบล 

 5. การดําเนินงานดานสาธารณสุข 

  - ประชาสัมพันธขาวสารของสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของกับดานสุขภาพใหราษฎร

    ไดรับทราบ 

  - ดําเนินการปองกันโรคไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา และดําเนินการปองกันและ 

   ระงับโรคตางๆ 

  - อุดหนุนวัสดุอุปกรณเพื่องานสาธารณสุข 

  - พัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข 
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 6. การดําเนินงานดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  - สนับสนุนอุปกรณ ส่ือการเรียนการสอนแกโรงเรียนในพ้ืนที ่

  - สนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน ใหกับโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็ก

    เล็กในพ้ืนที่ตําบลบานบอ 

    - จัดงานประเพณีวัฒนธรรม เชน งานวันสงกรานต งานวันเด็ก งานลอยกระทง งาน

    ประเพณีตางๆ งานรัฐพิธี งานวันสําคัญทางศาสนา 

  - พัฒนาระบบการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  - จัดหาเครื่องเลนสนามเพื่อใชในการสงเสริมทักษะของเด็กเล็ก 

  - สนับสนุนการจัดทําโครงการตางๆเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กนักเรียนในพ้ืนที่ 

 7. การดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  - กิจกรรมปลูกตนไมในที่สาธารณะ 

  - กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนถนนในเขตพ้ืนที่ตําบลบานบอ 

  - จัดหาวัสดุรองรับขยะและส่ิงปฏิกูลตางๆในเขตพ้ืนที่ตําบลบานบอ  

 8. การดําเนินงานดานการรักษาความสงบเรียบรอย 

  - จัดฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  จํานวน  1  รุน 

  - สนับสนุน อปพร. เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัย 

  - บริหารจัดการสรางระบบการรักษาความสงบเรียบรอยในพ้ืนที่ 

  - สรางความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

รายไดของ อบต. 

ปงบประมาณ  พ.ศ.2553  จํานวนทั้งสิ้นเปนเงิน   41,871,079.50  บาท 

- รายไดทีท่องถิ่น จัดเก็บเอง                   1,817,999.18   บาท       

- รายไดจากภาษีทีร่ัฐบาลจัดเก็บให       20,790,428.32   บาท 

- เงินอุดหนนุระบุวัตถปุระสงค        10,115,500.00   บาท 

- รายไดจากเงินอุดหนุน (ทัว่ไป)               9,147,152.00   บาท 

ปงบประมาณ  พ.ศ.2554  จํานวนทั้งสิ้นเปนเงิน    40,972,118.96  บาท 

- รายไดทีท่องถิ่น จัดเก็บเอง                   1,973,676.69   บาท       

- รายไดจากภาษีทีร่ัฐบาลจัดเก็บให       23,276,404.51   บาท 

- เงินอุดหนนุ (เฉพาะกิจ)               6,632,504.76   บาท 

- รายไดจากเงินอุดหนุน (ทัว่ไป)               9,089,533.00   บาท 

 

ปงบประมาณ  พ.ศ.2555  จํานวนทั้งสิ้นเปนเงิน    45,815,125.77  บาท 

- รายไดทีท่องถิ่น จัดเก็บเอง                   2,623,911.18   บาท       

- รายไดจากภาษีทีร่ัฐบาลจัดเก็บให       24,832,539.59   บาท 
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- เงินอุดหนนุ (เฉพาะกิจ)        9,269,377.00   บาท 

- รายไดจากเงินอุดหนุน (ทัว่ไป)                  9,082,298.00   บาท 

ปงบประมาณ  พ.ศ.2556  จํานวนทั้งสิ้นเปนเงิน    47,132,197.59  บาท 

- รายไดทีท่องถิ่น จัดเก็บเอง                   2,607,858.87   บาท       

- รายไดจากภาษีทีร่ัฐบาลจัดเก็บให       25,094,435.72   บาท 

- เงินอุดหนนุ (เฉพาะกิจ)        9,844,576.00   บาท 

- รายไดจากเงินอุดหนุน (ทัว่ไป)                  9,585,327.00  บาท 

 

จุดเดนของพื้นที่  (ที่เอ้ือตอการพัฒนาตําบล) 

 -  เปนทีร่าบลุม  บางสวนเปนที่ดอน  และมีการคมนาคมสะดวก บานเรือนปลูกติดกนั 

เปนกลุมชุมชน  มีปจจัยพ้ืนฐานเพียงพอ  อยูไมไกลจากเมืองหลวง 
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แผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลบานบอ (พ.ศ.2553 – 2557) 

3.1  หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  

ในการจัดทํายทุธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตาํบลบานบอ  ไดนํากรอบการ 

พัฒนาประเทศไทย  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  11  (พ.ศ. 2555 - 2559) 

นโยบายของรฐับาล  ยทุธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดสมุทรสาคร  กรอบยทุธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร  และนโยบายการพัฒนาของผูบริหารองคการ

บริหารสวนตาํบลบานบอ  มาใชในการกาํหนดแนวทางการพัฒนา  ใหเช่ือมโยงสอดคลองกับศกัยภาพ

และความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารบริหารสวนตําบลบานบอ  โดยมีสาระสําคัญ

สรุปไดดังนี้ 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  ฉบับที่ 11  (พ.ศ.2555 - 2559) 

         แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เปนแผน

ยุทธศาสตรที่ช้ีนําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุงสูวิสัยทัศนระยะยาว ที่ทุกภาคสวน          

ในสังคมไทยไดเห็นพองรวมกันกําหนดเปนวิสัยทัศนป  พ.ศ.2570  ซ่ึงกําหนดไววา “ คนไทยภาคภูมิใจ     

ในความเปนไทย  มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง  ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย  และ

หลักธรรมาภิบาล  การบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานที่ทั่วถึงมีคุณภาพ  สังคมมีความปลอดภัยและมั่งคง  

อยูในสภาวะแวดลอมที่ดี  เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน  ระบบการผลิตเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

มีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน  อยูบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก 

สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักด์ิศรี ” 

วิสัยทัศน  :  “ สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม  และ 

มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง ”   

ยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ  ฉบับที่  11 

   

         

      มุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจกครอบครวั และชุมชนเพื่อใหเปนสังคมทีมี่คุณภาพ 

สามารถปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลงและบริหารจัดการความเส่ียงไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยให

ความสําคัญกับการสรางความมั่งคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนสังคมไทยสามารถเขาถึงบริการ

ทางสังคมที่มีคุณภาพ ไดรับการคุมครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเทาเทียมกัน มี

โอกาสเขาถึงทรัพยากรและโครงสรางพ้ืนฐานในการสรางอาชีพและรายไดที่มั่นคง สามารถเขาถึง

บทที่ 3 

1.  ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน 

3.  ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน 

กระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค  ไดรับการคุมครองสิทธิ ผลประโยชนและความมั่นคงปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินอยาง  เทาเทียมกัน  และสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีศักด์ิศรี ภายใตระบบ

บริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส   ยึดประโยชนสวนรวมและเปดโอกาสการมีสวนรวมของประชาชนทุก

ภาคสวนในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

 

 

มุงเตรียมคนใหพรอมรับการเปล่ียนแปลง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพ

คนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันเพ่ือเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมิติใหมีความพรอมทั้งดานรางกายที่สมบูรณ

แข็งแรง มีสติปญญาที่รอบรู และมีจิตใจที่สํานึกในคุณธรรมจริยธรรม มีความเพียร และรูคุณคา

ความเปนไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต ควบคูกับการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคม

และสถาบันทางสังคมใหเขมแข็งและเอ้ือตอการพัฒนาคน รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาชุมชนทองถิ่นให

เขมแข็งและสามารถสรางภูมิคุมกันใหคนในชุมชน และเปนพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ 

 

          

ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตร 

ใหเขมแข็งและสามารถใชประโยชนไดอยางยัง่ยืน เพื่อใหภาคเกษตรเปนฐานการผลิตอาหารและพลังงาน

ที่มีความมัน่คง  โดยการเพิม่ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  สนบัสนนุการวิจยัและ

พัฒนาพันธุพืช พันธุสัตวและน้ํา รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอม 

สงเสริมการสรางมูลคาเพิม่สินคาเกษตร  อาหารและพลังงาน  บนพ้ืนฐานของภมิูปญญาทองถิน่และ

ความรูสรางสรรค  การสรางความมัน่คงดานอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งในระดับครัวเรือน  ชุมชน

และประเทศ  เพื่อสรางภมิูคุมกัน  ใหภาคเกษตรสามารถพึ่งตนเองไดและเผชิญกับปจจัยเส่ียงตาง ๆ 

ไดอยางมัน่คง 

  

ใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ โดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

นวัตกรรม ความคิดสรางสรรค ตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่นเปนพ้ืนฐานสําคัญในการขับเคล่ือนสูการ

พัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใตปจจัยสนับสนุนที่เอ้ืออํานวยและระบบการแขงขันที่เปนธรรม เพื่อ

สรางภูมิคุมกันใหกับประเทศ  มุงปรับโครงสรางการคาและการลงทุนใหสอดคลองกับความตองการ

ของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ  สรางมูลคาเพิ่มใหกับสาขาบริการที่มีศักยภาพบนพ้ืนฐานของ

นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค พัฒนาธุรกิจสรางสรรคและเมืองสรางสรรค เพิ่มผลิตภาพของ

ภาคเกษตร และสรางมูลคาเพ่ิมดวยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม พัฒนา

ภาคอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  พัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส สรางความมั่นคงดานพลังงาน  ควบคูไปกับการปฏิรูปกฎหมาย  
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5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

6. ยุทธศาสตรการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

และกฎระเบียบตางๆ ทางเศรษฐกิจ และบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อให

เปนฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เขมแข็งและขยายตัวอยางมีคุณภาพ 

มุงเช่ือมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศมิติของความรวมมือกับ

ประเทศในภูมิภาคตางๆ บนพ้ืนฐานของการพึ่งพาซ่ึงกันและกัน และภูมิคุมกันตอกระแสการเปล่ียน

จากภายนอก โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศใหเชื่อมโยงกับ

ประเทศเพื่อนบานและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งเช่ือมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒนา

ความรวมมือแบบหุนสวนการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพ้ืนฐานของผลประโยชนรวมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาค

และภูมิภาค และสรางปฏิสัมพันธในความรวมมือระหวางประเทศอยางสรางสรรค เตรียมความพรอม

ประเทศในการเขาสูประชาคมอาเซียน ใหความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนใตกรอบรวมมืออนุ

ภูมิภาค ปรับปรุงกฎ ระเบียบการขนสงคนและสินคาเพื่อลดตนทุนการดําเนินธุรกิจ และเสริมสราง

ความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชนทองถิ่นใหกาวทันการเปล่ียนแปลง 

 

 

มุงบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุล

ของระบบนิเวศบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแลรักษาและใชประโยชน ควบคูไปกับ

การเตรียมความพรอมรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อให

สังคมมีภูมิคุมกันสามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตใหคนในสังคมไทย 

โดยใหความสําคัญกับการอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคล่ือนประเทศไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคม

คารบอนต่ําและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอยาง

บูรณาการ สรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานส่ิงแวดลอมและวิกฤติภาวะโลกรอน และเพิ่ม

บทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวกับกรอบความตกลงและพันธกรณีดานส่ิงแวดลอม

ระหวางประเทศ  

    

1 1. การแกไขปญหาหน้ีคางชําระแกชาวนาในโครงการรับจํานําขาว 

1 2. เรงแกไขปญหาการขอใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมที่ลาชา เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุน 

1 3. เนนเบิกจายงบดุลป 2557  ที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ  ซ่ึงขณะน้ีมีอยูประมาณ  7  พันลานบาท 

 

   นโยบายเรงดวนที่  คณะรักษาความสงบแหงชาติ  (คสช.)  จะเรงดําเนินการ 
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1 4. เริ่มกระบวนการลงทุนในระบบโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปน  เชน ระบบรถไฟฟารางคู และ

รถไฟฟาสายตางๆ  ใน กทม. และปริมณฑล 

1 5. เรงจัดทํางบประมาณรายจายป  2558  ใหแลวเสร็จกอนเดือนกันยายนน้ี 

1 สิ่งที่จะดําเนินการควบคูกับนโยบายเรงดวน 

1 1. ลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคมและขจัดปญหาการทุจริต 

1 2. ปฏิรูปโครงสรางภาษีอยางเปนธรรม 

1 3. ทบทวนโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยเนนใหมีการจัดเก็บภาษีจากคนที่มีรายได

สูงมากข้ึน และดึงผูที่มีรายไดเขามาในระบบมากข้ึน 

1 4. สงเสริมการคาชายแดน ผานการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1 5. สงเสริมและพัฒนาสินคาข้ันกลางและข้ันปลายเพื่อการสงออกใหมากข้ึน 

1 6. ทบทวนกองทุนนอกงบประมาณตางๆ เชน กองทุนหมูบาน กองทุนสตรี โดยหากเปน

กองทุนที่มีประโยชนก็พรอมที่จะทบทวน 

1 7. สงเสริมใหมีการดูแลเกษตรกรชาวนาอยางเปนระบบ 

1 การดําเนินการดานเศรษฐกิจ 

1 1. เนนการบริหารระบบเศรษฐกิจแบบเสรี  ซ่ึงจะขับเคล่ือนเศรษฐกิจโดยภาคเอกชนเปนหลัก 

1 2. ใหการเคล่ือนยายเงินทุนอยางเสรี 

1 3. สงเสริมนโยบายการคาเสรี 

1 4. ลดบทบาทรัฐวิสาหกิจที่ภาคเอกชนสามารถดําเนินการได 

1 5. ขจัดอุปสรรคการคาตางประเทศใหคลองตัว  ทั้งน้ี  คสช.เสนอใหจัดตั้งคณะทํางานข้ึนมา  

1 ชุด เพื่อเตรียมพรอมรับมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) พรอมสงเสริมและสนับสนุนการ

ลงทุนจากตางประเทศ 

1 6. สนับสนุนการลงทุนระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม 

1 7. ไมกอหน้ีเกินตัวและรักษาวินัยการคลัง 

1 8. ขจัดความไมเปนธรรมในระบบพอคาคนกลาง 

1 9. แกปญหาแรงงานอยางบูรณาการ 

1 ขั้นตอนการดําเนินงานของ คสช. มีบทบาทการดําเนินงานใน  3  ระยะ 

1 1. ระยะแรก  ระบบการบริหารประเทศในขณะน้ีมีหัวหนา คสช.เปนหัวหนา 

1 2. ระยะตอไป  จะมีการออกธรรมนูญปกครองเปนการช่ัวคราว  จากนัน้จะมีการจัดตั้ง

คณะรัฐมนตรีภายใตกฎอัยการศึก  และมีการตั้งสภาปฏิรูปในชุดตางๆ อาทิ  ปฏิรูประบบราชการ 

ปฏิรูปกระบวนการทุจริต  เปนตน  และจะมีการตั้งสภานิติบัญญัติ 

1 3. ระยะที ่3  เปนการกําหนดใหมีการเลือกตั้งตอไป 

 
 
 
  วิสัยทศันและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 
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1. สภาพทั่วไป 

            จังหวัดสมุทรสาคร เปนจังหวัดชายทะเล มีพ้ืนที่  872.347  ตารางกิโลเมตร มีประชากร

จํานวน  448,199  คน  โดยลักษณะของพ้ืนที่เปนที่ราบลุม มีชายฝงทะเลยาว  41  กิโลเมตร  และมี

แมน้ําทาจีน  เปนแมน้ําสายสําคัญ  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานการประมงและเกษตร  โดย

มีผลิตภัณฑเกษตรที่สําคัญ คือ มะพราว มะนาว กลวยไมดอก ไมประดับ วานหางจระเข และเปน

แหลงการจับเพาะเล้ียง  แปรรูปสินคาประมงตาง ๆ  เชน กุงกุลา กุงขาว หมึก ปลาทู หอยแครง 

หอยพิม  หอยหลอด  และอาหารทะเลแปรรูปรวมมูลคากวา 80,000 ลานบาท  รายไดประชากร

เฉล่ียตอคน GPP (Gross Provincial Products) 369,657 บาท ซ่ึงสูงเปนลําดับ 2 รองจากจังหวัดระยอง 

 

* ที่มา : สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ.2545 

 
2. ศักยภาพการพัฒนา 

            เมื่อประเมินจุดออน  จุดแข็ง  โอกาส  และภัยคุกคามของกลุมจังหวัด จะเห็นไดวาจังหวัดมี

จุดแข็ง  และความเช่ียวชาญที่เปนศักยภาพในสินคาหลักสําคัญ 4 กลุม คือ 1) สินคาสงออกแปรรูป

สินคาประมง  2) สินคาสงออกแปรรูปดานการเกษตรโดยเนนที่กลวยไม ไมดอก ไมประดับ  3) การ

ผลิตสินคาเบญจรงคจังหวัดสมุทรสาคร  4) การสงเสริมอุตสาหกรรม การทองเที่ยวเชิงนิเวศน 

ประวัติศาสตร วัฒนธรรม  ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของกลุมจังหวัดที่ไดรับความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน  2546  และหากจังหวัดไดใหความสําคัญใน

การพัฒนาอยางมีทิศทาง  และมีกลยุทธในการดําเนินการอยางเหมาะสมแลว จะเปนผลใหเกิด

ความกาวหนาในดานการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและเปนผลในเชิงกาวกระโดดตอการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ 

3.  วิสัยทัศน 

เปนศูนยกลางการผลิตอาหารทะเลเพื่อความเปนหน่ึงในฐานะครัวของโลก 

เปนแหลงทองเที่ยวทางเลือกใหม  ทามกลางสภาพแวดลอมท่ีนาอยูอาศัย 

- เปาประสงคการพัฒนา  

            จังหวัดสมุทรสาคร  กําหนดเปาประสงค  (Goals)  ของการพัฒนาที่สอดคลองกับวิสัยทัศน

ของจังหวัด  ดังนี้ 

           1. สินคาเพื่อการสงออก และการบริโภคภายในประเทศ   ไดรับการพัฒนาคุณภาพ มีการ

สรางผลิตภณัฑใหม  และมีศักยภาพในการแขงขัน     

           2. เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมขนาดยอมของเอกชนไดรบัการพัฒนาศักยภาพ มีความสามารถ

ในการแขงขันทางการตลาด 

3. ประชาชนมีรายไดจากการทองเที่ยวจากแหลงและรูปแบบการทองเที่ยวใหมทีเ่นน 
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ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 

4. ระบบนิเวศนไดรับการฟนฟู  มีสภาพแวดลอมที่ดี  เปนเมืองที่นาอยูอาศัย 

5. ประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตทีดี่  มีความมัน่คงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน    

6. ระบบราชการมีความโปรงใส  ปราศจากคอรปัช่ัน  

- ประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

            จากเปาประสงค  6  ประการขางตน  จังหวัดสมุทรสาครไดกําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตร

และแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

            1. พัฒนาจังหวัดใหเปนเมืองที่มีศักยภาพทางการประมงครบวงจร และผลิตอาหาร

เพื่อการสงออก และการบริโภคภายในประเทศ   กําหนดแนวทางการพัฒนาโดยสรางความ

รวมมือจากผูประกอบการ โรงงาน รานคาและสวนราชการ ในการจัดทํากิจกรรมการพัฒนาสินคา

ทะเลแปรรูป  การเฝาระวังตรวจสอบคุณภาพสินคาตั้งแตตนทางการผลิต จนถึงปลายทางผูบริโภค 

โดยเนนในเรื่องอาหารปลอดภัย (Food  Safety) ความสะอาด และคุณภาพของสินคาในระดับ

มาตรฐานที่ไดรับการยอมรับ 

            2. พัฒนาใหเปนเมืองนาทองเที่ยวจากแหลงและรูปแบบการทองเที่ยวใหมที่เนน

ธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  กําหนดแนวทางการพัฒนาโดยการสราง

การมีสวนรวมระหวางชุมชน  ราชการ  และเอกชน  ในการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวใหม  การ

สรางระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่สนับสนุนการทองเที่ยว และสรางกิจกรรมการเผยแพร

ประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 

 3. การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมขนาดยอมของเอกชนที่มี

ศักยภาพทางการตลาดและเปนจุดแข็งของจังหวัด  กําหนดแนวทางการพัฒนาโดยมุงวิจัยพัฒนา

และฝกอบรมเพื่อสงเสริมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมขนาดยอมที่มีศักยภาพ 

ยกระดับมาตรฐานการผลิตและสรางโอกาสทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายไดประชาชนในระดับทองถิ่น

และเพิ่มมูลคาการสงออกของประเทศ 

            4. การฟนฟูระบบนิเวศนของแมนํ้า ลําคลอง ทะเล และลดการกัดเซาะพื้นท่ีชายฝง

ทะเล เพื่อสภาพแวดลอมที่ย่ังยืน   กําหนดแนวทางการพัฒนาโดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน

ในการใหความรู สรางจิตสํานึก รวมกันรณรงค เฝาระวัง และฟนฟูระบบนิเวศน การจัดทําระบบ

ฐานขอมูลที่ทันเหตุการณ และสรางระบบการลดการกัดเซาะชายฝงที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 5. การสรางสภาพแวดลอมเมืองที่ดี ใหเปนเมืองนาอยูอาศัย  กําหนดแนวทางการ 

พัฒนาโดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน  เอกชน  ในการรวมมือกับราชการในการรณรงค ปองกนั 

และฟนฟูสภาพแวดลอม  โดยเนนในดานการฟนฟูแมน้าํสายหลักของจังหวัด  การเรงรัดการจดัทํา  

ผังเมืองเพื่อความเปนระเบียบในการจัดสรรการใชประโยชนพ้ืนที ่เพื่อใหจังหวัดเปนเมืองนาอยูอาศัย 
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 6. การเสริมสรางความมัน่คงของจังหวัด  ใหเปนเมืองปลอดอาชญากรรมและการ

ทุจริตคอรปัชั่น   กําหนดแนวทางการพัฒนาโดยเนนการสรางแนวรวม 3 ประสาน ระหวาง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อปองกันภัยดานความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน อันอาจเกิดจากปญหาอาชญากรรมดานยาเสพติด และปญหาการ

อพยพของแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการประพฤติมิชอบในวงราชการ โดยรณรงค

ใหผูประกอบการปฏิบตัติามมาตรการของภาครัฐอยางเครงครัด มีการข้ึนทะเบียนแรงงานตาง

ดาวทุกประเภท รวมถึงการรณรงคอาสาปองกนั สอดสองภัยยาเสพติดและผูทุจริตประพฤตมิิ

ชอบในวงราชการ ทั้งน้ีเพื่อเปนการลดการเส่ียงภัยดานการกอความไมสงบของแรงงานตาง

ดาวและผูคา ผูเสพยาเสพติด อีกทั้งเปนการเสริมสรางความนาเช่ือถือของขาราชการของ

จังหวัดใหเปนผูมีความซ่ือสัตย ปฏิบัติงานตอบสนองคุณประโยชนสวนรวม 

 

1.3  นโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


