
 

 

 

 

 

แผนสงเสริมการทองเที่ยว 

องคการบริหารสวนตําบลบอกระดาน 
 

 

 

ประจําป 2560 

จัดทําโดย 
 

 

 

 

 

 

สํานักงานปลัด  

องคการบริหารสวนตําบลบอกระดาน 



บทที่ 1  บทนํา 

 องคการบริหารสวนตําบลบอกระดาน เปนการปกครองสวนทองถ่ินรูปหนึ่งที่ใชอยูในปจจุบันนี้  

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ   

ที่ 5  พ.ศ. 2546   มีฐานะเปนนิติบุคลและเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น จึงนับเปนมิติใหมที่รัฐบาลไดมี

การกระจายอํานาจจากสวนกลางใหกับทองถิ่นอยางแทจริง  เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบ

และมีสวนรวมในการบริหารทองถ่ินตนเอง เพ่ือใหสนองตอบตอความตองการและสามารถแกไขปญหาของ

ประชาชนไดอยางแทจริง  และยังเปนการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการถายโอนภารกิจจากหนวยงาน

สวนกลางและสวนภูมิภาค  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่กําหนดใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวน

ตําบล 

 

ประวัติและความเปนมาของตําบลบอกระดาน 

เดิมตําบลนี้เปนหมูบานๆ หนึ่งซึ่งมีบอน้ําขนาดใหญอยูภายในหมูบาน และมีตนไมขนาดใหญเปน

จํานวนมาก ประชาชนในพ้ืนที่ยึดอาชีพตัดไมเปนหลักเวลาที่หมูบาน และหมูบานใกลเคียงจะปลูกบานก็

ตองมาหาซื้อไมในหมูบานนี้ ชาวบานเรียกวาหมูบานบอน้ําทากระดาน ตอนหลังเรียกสั้นๆ วา "หมูบานบอ

กระดาน" 

 

สภาพทั่วไปของตําบลบอกระดาน 

1. พนัธกิจ  (Mission)  

          1. จัดใหมี ปรับปรุง และบํารุงรักษา โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปโภค 

          2. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพ และการเสริมสรางรายไดของประชาชน 

          3. สงเสริมการศึกษา สาธารณสุข และศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

          4. สงเสริมสนับสนุนการกีฬาของเยาวชน ประชาชนทั่วไปเพ่ือสุขภาพอนามัย 

          5. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

          6. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวทองถ่ิน 

          7. การพัฒนาการบริการการจัดการที่ดี และมีสวนรวมของประชาชน 

 

2. จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 

     1. ดําเนินการเพ่ือใหมีคมนาคม สิ่งสาธารณูปโภค สิ่งสาธารณปูการ 

     2. ดําเนินการใหประชาชนมีรายได มีการประกอบอาชีพที่เพ่ิมขึ้น 

     3. ยกระดับการศึกษาของประชาชนในทองถิ่นอยางท่ัวถึง และประชาชนมีสุขภาพอนามัยด ี

     4. ดําเนินการใหมีสถานที่เลนกีฬา การแขงขันกีฬาของประชนในทองถ่ิน 

     5. จัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 



     6. สงเสริมใหมีการทองเที่ยว และสถานที่ทองเที่ยว         

     7. พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการที่ดีอยางตอเนื่อง 

 

3. ขอมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  การศึกษา ฯลฯ 

ตําบลบอกระดานตั้งอยูทิศเหนือของอําเภอปากทอ มีถนนเพชรเกษมตัดผาน อยูหางจากตัวอําเภอ

ประมาณ  9  กิโลเมตรหางจากตัวจังหวัดราชบุรีประมาณ 8 มีอาณาเขตติดตอกับตําบลตางๆ ดังนี ้

ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลคูบัว,ตําบลอางทอง อําเภอเมือง จังหวดัราชบุร ี

ทิศใต  ติดตอกับ ตําบลปาไก  อําเภอปากทอ    จังหวัดราชบุร ี

ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลวัดเพลง  อําเภอวัดเพลง   จังหวัดราชบุร ี

ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลหนองกระทุม อําเภอปากทอ    จังหวัดราชบุรี    

เนื้อที่ 

     องคการบริหารสวนตําบลบอกระดาน   มีเนือ้ที่ประมาณ  23. 23  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

14,529   ไร 

ภูมิประเทศ 

      ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุมเหมาะสําหรับการเพาะปลูก มีคลองชลประทานตัดผานพ้ืนที่         

ทําการเกษตรทุกหมูบาน มีถนนไปสูตัวเมืองหลายเสนทาง เหมาะสําหรับทําอาชีพเกษตรกรรม  เลี้ยงสัตว 

และอุตสาหกรรม 

หมูบาน 

      องคการบริหารสวนตําบลบอกระดานมีจํานวนหมูบานในเขต  อบต.เต็มทั้ง 4 หมูบาน  

 

แผนท่ีตําบลบอกระดาน  อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ประชากร 

หมู่ จํานวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

หมู่  บา้นหนองบวั 310 569 556 1,125 

หมู่  บา้นหนองแรต 166 196 226 422 

หมู่  บา้นบ่อตะคร้อ 161 269 290 559 

หมู่  บา้นบ่อกระดาน 171 266 297 563 

รวม 808 1,300 1,369 2,669 
 

แบ่งช่วงอายุประชากร 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

0 - 10 146 143 289 

11 - 20 172 159 331 

21 - 30 187 184 371 

31 - 40 220 206 426 

41 - 50 203 228 431 

51 - 60 179 212 391 

 ปี ขึนไป 193 237 391 

รวม 1,300 1,369 2,669 

 

สภาพทางสังคม 

การศึกษา 

 - โรงเรียนประถมศึกษา     แห่ง  โรงเรียนวนัหนองบัว, โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ,

โรงเรียนวดัวมิลมรรคาราม 

  - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   2  แห่ง 

 - ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน     แห่ง 

 - ทีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจาํหมู่บา้น     แห่ง 

สาธารณสุข 

 - สถานีอนามยัประจาํตาํบล/หมู่บา้น      แห่ง 

 ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

  - ตาํรวจชุมชน    แห่ง 

 

 



ระบบบริการพืนฐาน 

การคมนาคมองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อกระดาน มีเส้นทางคมนาคมทีสําคัญคือ 

 - ทางหลวงสายเพชรเกษมตดัผา่น 

 - ถนน  พรช.รบ   บา้นหนองบวั – บา้นบ่อตะคร้อ 

 - ถนน  รพช. บา้นหนองบวั – บา้นหนามพุงดอ 

 การไฟฟ้า 

 - มีไฟฟ้าใชค้รบทุกบา้น  และทุกครัวเรือน 

ประปา 

 - ประปาหมู่บา้น  แห่ง  หมู่  = 2 แห่ง, หมู่  =   แห่ง, หมู่  =  แห่ง, หมู่  =  แห่ง 

 

ระบบเศรษฐกิจ 

 การเกษตรกรรม 

1. พนืทีทาํนา   6,682 ไร่ 

2. พนืทีทาํสวน        89 ไร่ 

3. พืชทีสาํคญัไดแ้ก่ 

.   ขา้ว จาํนวน   6,682 ไร่ 

.   ผกั จาํนวน        89 ไร่ 

 .  เกษตรกรทีไดรั้บการส่งเสริมดา้นการเกษตร  เช่น งบประมาณ  ความรู้  การเผยแพร่

ชือเสียงในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบ่อกระดาน 

       4.1   นายสงคราม   นิมนวล 

       .    นางฉลวย    บุษยเจริญสุข 

           .    นายพิพฒัน์    ทองรืน 

การปศุสัตว์ 

 

ตาํบล 
ประเภทปศุสัตว์ 

โค สุกร เป็ด ไก่ สุนัข แมว กระบือ หมายเหตุ 

ตาํบลบ่อกระดาน 790 42,242 268 1717 88 38 -  

 

 หน่วยธุรกจิในเขต อบต. 

     - ปัมนาํมนัและก๊าซ…1….แห่ง   วรภทัธออยส์ 

     - ปัมหลอด......-....แห่ง   

     - โรงงานอุตสาหกรร 4  แห่ง บ.เอส ที พิมพย์อ้ม ,บ.หนองบวั ฟาร์ม แอนด์คนัทรีโฮม 



เศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิน 

- ศูนยห์ตัถกรรมจกัสานกระเป้า,ตะกร้า จากเส้นพลาสติก  

ณ ศูนยก์ารเรียนรู้บา้นนางจนัทร์เพญ็ ปินทอง หมู่ที  

- แหล่งเลียงไก่พนัธุ์ไข่ โครงการ  ณ ศูนยก์ารเรียนรู้บา้นนายวสันต ์ ไมเ้อียม หมู่ที  

- แหล่งทอผา้พนืเมือง ณ ศูนยก์ารเรียนรู้บา้นนางสาวอุรชา ทา้วปราบภยั หมู่ที  

ศาสนา ประเพณ ี วฒันธรรม 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

- วดั  2  แห่ง  วดัหนองบวั, วดัวมิลมรรคาราม 

ศิลปวัฒนธรรม 

 - แหล่งศิลปวฒันธรรมไทยญวน ณ ศูนยก์ารเรียนรู้บา้นนางสาวสายบวั  ปลืมบาํเรอ หมู่ที  

ทรัพยากรธรรมชาติ 

- คลอง    แห่ง  คลองห้วยกรวด, คลองหว้ยกลางทุ่ง      

 

4.  ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น 

 โครงสรางการบริหารของ องคการบริหารสวนตําบลบอกระดาน  และหนาที่ความรับผดิชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  รับผดิชอบงาน 

1.1 งานบริหารทั่วไป 

- งานสารบรรณ     - บริหารงานบุคคล      - เลือกตั้งและทะเบียนขอมูล 

- ตรวจสอบภายใน - งานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว      - งานขอมูลขาวสาร 

1.2 งานนโยบายและแผน 

- นโยบายการพัฒนา และแผนพัฒนา   

 1.3 งานการศึกษา 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - การศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรมและกีฬา 

 1.4 งานพัฒนาชุมชน 

- สวัสดิการผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยโรคเอดส  - พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 1.5 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- ปองกันและระงับอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติอื่น 

- ชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย การฟนฟูบูรณะสิ่งชํารุดเสียหายใหคืนสภาพเดิม 

กองคลัง  รับผิดชอบงาน 

2.1 งานการเงิน 

-การเงิน  -รับเงินเบิกจายเงิน     -จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน       -เก็บรักษาเงิน 

 



2.2 งานบัญชี 

-การบัญชี         -ทะเบียนการคมุเบิกจายเงิน -งบการเงินและงบทดลอง     

-แสดงฐานะทางการเงิน 

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

- ภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา        - พัฒนารายได   - ควบคุมกิจการคาและคาปรับ - 

ทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได  - งานจดทะเบียนพาณิชย 

2.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

- ทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ีภาษี   - พัสด ุ

- ทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑ   - จัดซื้อจัดจาง 

กองชาง รับผดิชอบงาน 

3.1 งานกอสราง 

-กอสรางและบูรณะถนน     -กอสรางสะพาน  ฝายทดน้ํา    -งานขอมูลกอสราง 

-งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ    -งานระบบขอมูลและแผนที่ 

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

-ประเมินราคา  -ควบคุมการกอสรางอาคาร -ออกแบบและบริการขอมูล 

-งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ    -งานวศิวกรรม 

3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 

-งานระบายน้ํา  -ไฟฟาสาธารณะ   -จัดตกแตงสถานที่ 

-ประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 

3.4 งานผังเมือง 

 -วางระบบผังเมือง -งานบริหารจัดการผังเมือง 

อัตรากําลัง  

ประเภท 

การศึกษา 

รวม วาง ประถมศึกษา มัธยม/อาชีวะ ปริญญาตรี 
สูงกวา 

ปริญญาตรี 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

พนักงานสวนตําบล - - - - - 3 3 ๔ ๑0 3 

พนักงานจางภารกิจ - - - 1 1 4 - - 6 - 

พนักงานจางเหมา

บริการ 

- - 8 1  5 - - 14 - 

รวม - - 8 2 ๑ 12 3 4 30 3 

 

 



ดานงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบอกระดาน 
รายรับ-รายจายขององคการบริหารสวนตําบลบอกระดาน  ในปงบประมาณท่ีผานมา เปรยีบเทียบยอนหลัง 3-5 ป  

ตารางที่ 12  แสดงแสดงประมาณการรายรับ  -  รายจาย  ยอนหลัง  3  ป 

รายการ/ป พ.ศ. พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ประมาณการรายรับ 13,355,000.00 16,000,000.00 16,800,000.00 

รายรับจริง 16,340,683.45 16,967,078.11 17,826,497.09 

ประมาณการรายจาย 13,355,000.00 16,000,000.00 16,800,000.00 

รายจายจริง 14,296,488.75 14,077,094.48 11,325,136.48 

 

 

บทที่ 2 การวิเคราะหศักยภาพและเปาหมายการทองเท่ียว 

นโยบายดานการทองเที่ยว 

ภาคการทองเที่ยว การบริการ และการกีฬา 

 การพัฒนาการทองเท่ียว 

  (๑) สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่สนับสนุนการทองเที่ยวและเรงรัดการปรับปรุง

มาตรฐานในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยคํานึง การเขาถึงแหลงทองเท่ียว

ของผูพิการและผูสูงอาย ุ

(๒) พัฒนา บูรณะ และฟนฟูแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และวัฒนธรรมเดิมท่ีมีอยูแลว 

สงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมในเชิงกลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรม และวิถี

ชีวิตของชุมชน 

(๓) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการดานการทองเที่ยว 

 (๔) สงเสริม สนับสนุนตลาดนักทองเท่ียวคุณภาพ ทั้งจากตางประเทศและในประเทศ 

 (๕) สงเสริมกิจกรรมและรูปแบบการทองเที่ยวเพ่ือสรางคณุคา และมูลคาเพ่ิมทางการทองเที่ยว 

 (๖) ผลักดันความรวมมือของหนวยงานตางๆ เพ่ือใหบริการนักทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ 

(๗) พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธสงเสริมบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

ภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย กลยุทธดานการตลาด และการประชาสัมพันธเพ่ือ

ยกระดับแหลงทองเที่ยวของไทยใหเปนที่รูจักทั่วโลก 

 



เปาหมายการทองเที่ยวขององคการบริหารสวนตําบลบอกระดาน 

1. รวมกันฝนเพ่ือปกธงวาเปาหมายที่เราตองการ ตองการเห็นการทองเที่ยวของเราเปนเชนไร ? 

- มีนักทองเท่ียวเขามาเยีย่มชมแหลงทองเที่ยว  

- อยากใหตําบลบอกระดานเปนแหลงทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และ

วัฒนธรรมเดิมที่มีอยูแลว ชุมชนในตําบลบอกระดานมีแหลงรายไดทางการทองเที่ยวเสริม 

- อยากใหนักทองเที่ยวประทับใจในสินคาและบริการของคนในชุมชน 

- อยากใหมีนักทองเที่ยวเขามาทุกวัน การคาขายจะไดคาขายไดทุกวัน สินคาที่ผลิตก็สามารถ

จําหนายได 

- อยากใหคนในชุมชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษแหลงทองเที่ยว ชวยกันดูแลรักษา 

- อยากเห็นคนทั้งประเทศรูจัก และจัดใหแหลงทองเที่ยวเปนหนึ่งในแหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญของ

ประเทศ 

 

มิติดานสิ่งแวดลอม 

- อยากใหประชาชนในชุมชนเอ้ือเฟอกันเหมือนในอดีต 

- อยากใหอนุรักษวัฒนธรรมที่ดีงามไว 

มิติในดานเศรษฐกิจ 

- คนในทองถิ่นมีงานทํา เศรษฐกิจในชุมชนด ี

- ไมมีปญหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข 

- ชุมชนมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักกันทั่ว 

 

ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา 

ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชน 

ชื่อปญหา สภาพปญหา 

1. ปญหาโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  การคมนาคมชํารุด  ไมสะดวกตอการคมนาคม 

1.2  การระบายน้ําไมสะดวกมีผลใหน้ําทวมขัง 

 

 

- สภาพถนนทรุดโทรมเนื่องจากมีรถบรรทุกวิ่งผาน 

- เมื่อเกิดฝนตกหนัก หรือน้ําทวมชองทางระบายน้ํา  

ระบายไมทัน 

 

 

 



2. ปญหาดานแหลงน้ํา 

2.1  แหลงน้ําเพ่ือการเกษตรมีไมเพียงพอ 

 

- เกิดปญหาเนื่องจากแหลงน้ําตามธรรมชาติ                

เพ่ือการเกษตรตื้นเขิน  

ชื่อปญหา สภาพปญหา 

3.   ปญหาดานเศรษฐกิจ 

3.1  ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา เมื่อเทียบกับ

ตนทุน 

 

3.2  ปญหาดานรายไดไมเพียงพอตอการประกอบ

อาชีพ 

 

3.3 ประชาชนไมคอยมีความรูดานวิชาการในการ

ผลิต 

 

3.5  การสงเสริมกลุมอาชีพมักประสบความ

ลมเหลว 

 

3.6 งบประมาณ บุคลากรเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 

มีนอย 

 

- ประชาชนเกือบทุกครัวเรือนไดรับปญหาเกือบทุก

ป โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร และถูกพอคา

คนกลางเอาเปรียบ 

- ประชาชนมีอาชีพดานเกษตรกรรม รอยละ 80            

ซึ่งมีผลตอการมีรายได  ถาหากราคาพืชผลตกต่ํา 

พลอยใหเกิดปญหาดานรายไดมากขึ้น 

- สวนใหญประชาชนไมคอยใหความสําคัญ ในการ

อบรมเชิงวิชาการ  ดานวิชาการ  ดานเทคนิคตางๆ  

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ในการเพ่ิมรายไดและผลผลิต 

- รัฐอุดหนุนกองทุนตางๆ ใหกลุมอาชีพ และกลุม

เกษตรกร แตการปฏิบัติขาดการรับผิดชอบของกลุม 

- ศักยภาพในพ้ืนที่ มีแหลงทองเที่ยวหลายแหง              

แตไมมีงบประมาณ  บางแหงมีเอกชนครอบครอง 

และยังขาดการประชาสัมพันธ 

- สถานที่ทองเที่ยวมีสภาพไมคอยสวยงาม  จึงไม

เปนที่ดึงดูดนักทองเที่ยว 

4.    ปญหาดานสังคม 

4.1  การบริการดานสาธารณูปการมีนอย 

 

 

4.2  ประชาชนดอยโอกาสทางขาวสารขอมูล 

 

4.3  การสงเสริมดานศาสนา  วัฒนธรรมยังไม

จริงจัง 

 

 

 

- สิ่งสาธารณปูการ  เชน  ตูโทรศัพท  

สวนสาธารณะ  สวนพักผอนมีนอยมาก ซึ่งเปนผล

ตอการพัฒนาดานบุคคล  เพ่ือพัฒนาดานจิตใจ 

- สถานที่ใหขาวสารทางราชการมีเพียงรอยละ 20 

ของตําบล  ทําใหโอกาสรับรูขาวสารมีนอย 

- เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  ใหความสนใจดาน

วัฒนธรรม ทางตะวันตก  และสวนใหญหางกิจกรรม

ด านศาสนา ไม ให ความสํ าคัญ   ห รือสืบสาน

วัฒนธรรม 



ชื่อปญหา สภาพปญหา 

6.   ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

6.1  ผักตบชวาในคลองมีปริมาณมาก 

 

-ชุมชนยังขาดความใสใจในการดูแลความสะอาด

ของคลองภายในตําบล 

 

7.    ปญหาดานการเมือง  การบริหาร 

7.1  บุคลากรไมคอยมีความรู   ความเขาใจ

เทาที่ควร 

 

 

7.2  การพัฒนาดานรายได  ไมดีเทาที่ควร 

 

- สมาชิกบางสวนยังไมคอยมีความเขาใจเกี่ยวกับ          

การบริหาร   กฎหมายระเบียบ  เพราะมีการแกไข

ระเบียบใหม 

- สภาพปญหาเก่ียวกับการจัดเก็บ  ประชาชนไม

คอยใหความรวมมือในการยื่นรายการเสียภาษี                     

เปนเหตุใหการจัดเก็บ และการพัฒนารายได  ไมมี

ประสิทธิภาพเทาที่ควร       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส การพัฒนาใน

อนาคตขององคการบริหารสวนตําบลวิสัยใต  (SWOT) 

จุดแขง็ Strength จุดออน Weakness 

1.  ระบบการบริหาร 

     -  มีการจัดโครงสรางภายในที่เหมาะสมสอดคลอง

กับภารกิจ 

    -  การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน     

    -  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 

    -  มีการแบงงาน/มอบหมายหนาที่รับผิดชอบ 

 

 

 

 

2.  ระบบขอมูล 

    -  มีการจัดเก็บขอมูลในการดําเนินการ 

3.  อัตรากําลัง  (พนักงานสวนตําบล/ลูกจาง) 

    -  บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติ

หนาที่ 

    -  ไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 

    -  มีการกําหนดแผนอัตรากําลังตามโครงสราง 

4.  การเงิน/งบประมาณ 

    -  การบริหารงบประมาณเปนไป                           

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

1.  ระบบการบริหาร 

    -  กฎระเบียบขอบังคบัตางๆ มีการปรับปรุงแกไข

ตลอดเวลา  ทําใหศึกษาไมทัน  ขาดความชัดเจนใน

การดําเนินงาน 

    -  พ้ืนที่รับผิดชอบมาก  ไมสามารถบริการ               

การพัฒนาไดทั่วถึง 

    -  ปริมาณงานมีมาก   เนื่องจากไดรับการถายโอน 

แตไมมีเจาหนาที่รับผิดชอบ  ทําใหผลงานไมได

ประสิทธภิาพและประสิทธิผลเทาที่ควร 

    -  ประชากรบางสวนยังขาดการมีสวนรวม 

2.  ระบบขอมูล 

    -  ขาดความรูความชํานาญในการจัดเก็บขอมูล 

3.  อัตรากําลัง (พนักงาน/ลูกจาง) 

    -  มีบุคลากรไมเพียงพอ 

    -  บุคลากรไดรับมอบหมายงานมากเกินไป    

เนื่องจากมีการถายโอนงานเพิ่มข้ึน 

 

4.  การเงิน/งบประมาณ 

     -  งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนา   

ในการขยายตัวจากชนบทเปนเมือง 

5.  ศักยภาพของชุมชน 

    -  มีกลุมตาง ๆ ในหมูบาน  เชนกลุมออมทรัพย  

กลุมอาชีพ 

6.  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

    -  มีแหลงน้ําธรรมชาติสามารถใชประโยชนใน

การเกษตร 

    -  มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือตอการพัฒนาเปน

แหลงทองเที่ยว  

5.  ศักยภาพของชุมชน 

     -  สถานท่ีและอาคารที่ทําการคับแคบไมเพียงพอ 

      -  กลุมไมเขมแข็ง 

6.  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

     -  ขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบรวมกัน  ในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 



โอกาสการพฒันาในอนาคต Opportunity 
-  นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนสงเสริมดานเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 

สอดคลองกับยุทธศาสตรตําบล 

-  การสรางความเขมแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  

-  การแกไขปญหาความยากจน ปญหายาเสพติด  ตามนโยบายของรัฐบาล 

ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด Threat 
-  กฎหมายระเบียบ ขอบังคบั มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

-  การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจายไมเหมาะสมกับเวลาดําเนินการ 

-  ภาระหนาที่เพ่ิมมากขึ้น ตามภารกิจที่ไดรับถายโอน 

 

ยุทธศาสตรในการพัฒนา 

ดานการบริหารจัดการ ในดานผูนําและโครงสรางองคกร เพ่ือใหการนําแผนพัฒนาการทองเที่ยว

ไปสูการปฏิบัติ ชุมชนควรจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด ทําหนาที่เปนตัวแทนของคนในชุมชนในการ

ขับเคลื่อนโครงการ เพ่ือวางแผนและประสานงานติดตอระหวางชุมชน องคการบริหารสวนตําบล และ

หนวยงานที่เก่ียวของ 

นอกจากนี้ เพื่อใหทุกกลุมไดเขามามีบทบาทและทํางานรวมกันในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 

คณะกรรมการชุดดังกลาว ควรจัดตั้งดวยระบบโควตา กลาวคือ ใหแตละกลุมสงตัวแทนที่มีความเหมาะสม

เขามาทํางาน คณะกรรมการหมูบาน ประกอบดวยฝายตาง ๆ ดังนี ้

ฝาย หนาที่และความรับผิดชอบ 

1. ฝายประชาสัมพันธและการตลาด เชื่อมโยงกิจกรรมการทองเที่ยวของประชาชนในชุมชน 

สื่อสารภายในชุมชน ดูแลดานสื่อมวล สรางกิจกรรม

การตลาดเพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยว ติดตอประสานงานกับ

หนวยงานตาง  ๆ ทั้งรัฐและเอกชน 

2. ฝายการเงนิและบัญชี จัดทําระบบการเงิน บัญชีรายรับ/รายจาย ดูแล

ทรัพยสินของคณะกรรมการ (ถามี) 

3. ฝายวิชาการ ศึกษา คนควา และรวบรวมเรื่องราวตาง ๆ ของชุมชน

เพ่ือนํามาเปนขอมูลดานการทองเที่ยว เก็บรวบรวมไว

อยางเปนระบบเพ่ือใหมีการศึกษา และเผยแพรตอไป 

4. ฝายพัฒนาและควบคุมมาตรฐานสินคา ออกแบบเสนทางการทองเที่ยวใหครบวงจร นําเสนอ

เปน Packages Tour ควบคุมรูปแบบการทองเที่ยว 

และใหบริการนักทองเที่ยวใหมีมาตรฐาน และคงความ

เปนอัตลักษณของชุมชนเอาไว 

 



ฝาย หนาที่และความรับผิดชอบ 

5. ฝายดูแลสถานที่ บํารุงรักษาสิ่งแวดลอม

และปรับปรุงภูมิทัศน 

บํารุงรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของชุมชนเอาไว 

ปรับปรุงภูมิทัศน สราง ซอมแซม ปรับปรุงอาคาร

สถานที่ หองน้ํา ถนน ระบบการบําบัดน้ําเสีย และ

ประสานขอรับการชวยเหลือจากหนวยงานภายนอก 

6. ฝายสาธารณสุข ใหความรูดานสุขศึกษา การปฐมพยาบาลเบื้องตน ดาน

การประกอบอาหาร การสาธารณสุขทั่วไป ปรับปรุงหา

ถังใสขยะ รณรงคใหคนในชุมชนใสใจเรื่องความสะอาด 

และอาหารที่บริการนักทองเที่ยว 

7. ฝายทะเบียน พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการทองเท่ียวและการ

ใหบริการในดานตาง ๆ ในชุมชน เชน แหลงทองเที่ยว 

สถานประกอบการ และผูประกอบการฯ 

8. ฝายรักษาความปลอดภัย ดูและความปลอดภัยภายในชุมชน เชน การจัดเวรยาม 

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมรวบขอมูลและ

พัฒนาฐานขอมูลอยางเปนระบบ 

9. ฝายพัฒนาสังคม สรางทัศนคติที่ดีของชุมชนและภาคีตอการจัดการ

ทองเท่ียวระดับชุมชน  ประสานความเขาใจ การ

วางแผนและจัดทําโครงการพัฒนาชุมชน และขอความ

ชวยเหลือจากหนวยราชการ  

นอกจากคณะกรรมการชุดดังกลาว ซึ่งมีหนาที่ในการบริหารจัดการโครงการดานการทองเที่ยว

โดยตรงแลว ยังมีกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของกับการสนับสนุนการทองเที่ยวโดยออม ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหชุมชน

มีความเขมแข็งยิ่งข้ึนในการดําเนินงานการทองเที่ยว ประกอบดวยกลุมบุคคล ดังนี้ 

ฝาย หนาที่และความรับผิดชอบ 

หนวยงานที่สนับสนุนการทองเท่ียวโดยตรง 

- สํานักงานการทองเที่ยวราชบุร ี

 

- พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการฯ คนในชุมชน และ

ผูประกอบการและเจาบานที่ดี โครงการสรางเครือขาย  

- เปนพ่ีเลี้ยงและคอยสนับสนุนดานองคความรู  

จัดอบรมยุวมัคคุเทศก 

องคการบริหารสวนตําบลบอกระดาน สนับสนุนการทํางานของหมูบาน 

โรงเรียน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - จัดโครงการฝกอบรมยุวมัคคุเทศก 

- สนับสนุนใหมีการสอนศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน ใน

โรงเรียน 

วัด เปนศูนยประสานงานความรวมมือระหวางในชุมชน 



ฝาย หนาที่และความรับผิดชอบ 

อปพร.,ชรบ. 

 

ดูแลรักษาความปลอดภัยใหนักทองเที่ยวและคนในชุมชน 

โดยเฉพาะชวงเทศกาล และชวงวัดหยุดยาว และสราง

ความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยใหนักทองเที่ยว 

ภาคเอกชน เชน ผูประกอบการ รานคา ที่พัก 

รานอาหาร และธุรกิจอ่ืน ๆ  

ลงทุนธุรกิจทองเที่ยวและการใหบริการ ที่ไดมาตรฐานไม

เอาเปรียบผูบริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 แผนสงเสริมการทองเที่ยวภายในตําบลบอกระดาน (พ.ศ.2560) ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณท่ีไดมา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 
1 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม 

ไทยวน ไทยเขมร 
สืบทอดและอนุรักษ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

หมูที่ 1  
บานหนองบัว 

100,000 100,000 100,000 จํานวนคนทีเ่ขา
รวมงาน 

ชุมชนมีรายไดจาก
การทองเที่ยวและ
สงเสริมใหอนุรักษ
วัฒนธรรม 

อบต.บอกระดาน และ
สภาวัฒนธรรม จ.ราชบุร ี

2 ปรับปรุงลานสนามกีฬาประจํา
ตําบลบอกระดาน ณ โรงเรียน
บอตะครอ 

เพ่ือสรางภาพลักษณ
ที่ดีแกสถานที่แขงขัน
กีฬาฟุตบอลบอ
กระดานคัพ 

สนามกีฬาประจํา
ตําบลบอกระดาน ณ 
โรงเรียนบอตะครอ 

100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 แหง เพ่ิมความสวยงาม
ใหกับสถานที่
แขงขัน 

อบต.บอกระดาน 

3 แขงขันฟุตบอลประเพณี อบต.
บอกระดานคัพ 

ทําใหเปนที่รูจักของ
บุคคลภายนอกมาก
ขึ้น 

สนามกีฬาประจํา
ตําบลบอกระดาน ณ 
โรงเรียนบอตะครอ 

70,000 70,000 70,000 จํานวนทีมที่เขารวม
การแขงขัน 

นักทองเท่ียวรูจัก
ตําบลบอกระดาน
มากขึ้น 

อบต.บอกระดาน 

4 จัดงานประเพณสีงกรานตและ
วันผูสูงอาย ุ

สืบทอดและอนุรักษ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

โรงเรียนบอตะครอ 50,000 50,000 50,000 จํานวนคนที่เขา
รวมงาน 

ชุมชนมีรายไดจาก
การทองเที่ยวและ
สงเสริมใหอนุรักษ
วัฒนธรรม 

อบต.บอกระดาน 

๕ จัดงานประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา  

สืบทอดและอนุรักษ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

วัดวิมลมรรคาราม 
วัดหนองบัว 
วัดหนองพุดอ 

50,000 50,000 50,000 จํานวนคนที่เขา
รวมงาน 

ชุมชนมีรายไดจาก
การทองเที่ยวและ
สงเสริมใหอนุรักษ
วัฒนธรรม 

อบต.บอกระดาน 

6 ทําปายประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยว 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแกผูมาผัก
ผอนในสถานที่
ทองเที่ยว 
 

ทําปายขนาดใหญ
ติดตามสถานที่
ทองเที่ยวตําบล 

40,000 40,000 40,000 ปายประชาสัมพันธ
ทั่วตําบล 

ผูมาผักผอนใน
สถานที่ทองเที่ยว
ไดรับความสะดวก 

สํานักปลดั 
อบต.บอกระดาน 



7 ปลูกตนไม 2 ขางถนน เพ่ือรวมกันลด
มลภาวะและเพ่ิมพ้ืน
ทีสีเขียว 

ปลูกตนไมในเขต
พ้ืนที่ริมถนนในตําบล
วิสัยใต 

20,000 20,000 20,000 ตนไม 2 ขางทาง
ถนนท้ังตําบล 

2 ขางถนนมีความ
สวยงาม 

สํานักปลดั 
อบต.บอกระดาน 

8 ปลูกปาชุมชน/ปาเฉลิมพระ
เกียรตฯิ 

เพ่ือรวมกันลด
มลภาวะ และเพิ่ม
พ้ืนที่สีเขียว 

ปลูกตนไมยืนตนใน
พ้ืนที่
สาธารณประโยชน 
ม.1,2,3,4 

20,000 20,000 20,000 ปาไมที่ปลูกใน
จํานวน 5 หมูบาน 

เพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว
และลดภาวะโลก
รอน 

สํานักปลดั 
อบต.บอกระดาน 

9 โครงการสงเสริมและสนบัสนุน
การทองเที่ยว “งานวันมะมวง
และของดีอําเภอปากทอ” 

เพ่ือเปนการรักษาไว
ซึ่งศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน 

อําเภอปากทอ 40,000 40,000 40,000 จํานวนคนที่เขา
รวมงาน 

ชุมชนมีรายไดจาก
การทองเที่ยวและ
สงเสริมใหอนุรักษ
วัฒนธรรม 

สํานักปลดั 
อบต.บอกระดาน 

10 โครงการสงเสริมการทองเที่ยว
การจัดงานกาชาด “เที่ยว
ราชบุรี ของดีเมืองโอง” 

เพ่ือเปนการรักษาไว
ซึ่งศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน 

อําเภอปากทอ 10,000 10,000 10,000 จํานวนคนที่เขา
รวมงาน 

ชุมชนมีรายไดจาก
การทองเที่ยวและ
สงเสริมใหอนุรักษ
วัฒนธรรม 

สํานักปลดั 
อบต.บอกระดาน 

 


