
 

บทที่ ๑ 
 

บทน า 

 
๑. ความเป็นมา 

 

 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอํานาจหน้าที่กว้างขวางมากขึ้น โดยมิเพียงที่จะมีหน้าที่
ให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย โดยเฉพาะเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม
ในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  

 นอกจากนี้  ภายใต้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น คือคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกําหนดหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีเพ่ิมข้ึน และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๒  ได้กําหนดรูปแบบการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นอิสระมากขึ้น ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทํา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘” ขึ้น โดยได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นจะต้อง จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรเองเป็น ๓ ประเภท คือ 

๑. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาระยะยาว 
๒. แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ต้องมีการทบทวนและจัดทําทุกปี ซึ่งจะ

นําไปสู่กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย  
๓. แผนการดําเนินงานเป็นปฏิบัติงานประจําปี ที่แสดงถึงรายละเอียดของโครงการกิจกรรมที่ได้ดําเนินการจริง

ในปีงบประมาณนั้นๆ 
 

๒. ความส าคัญของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒   
มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ได้บัญญัติให้เทศบาล   องค์การบริหารส่วนตําบลและการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งนอกจากจะมี
อํานาจหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้ว   ยังมีอํานาจหน้าที่ในการประสานการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดอีกด้วย 

 ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนพัฒนาระยะยาว ๕  ปี จึงเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายท้องถิ่น ดังแสดงในรูปที่ 
๑.๒-๑ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับต่างๆ กับแผนพัฒนาท้องถิ่น 



 
รูปที่ ๑.๒-๑ :  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับต่างๆ กับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็น

กระบวนการกําหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกําหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและ
แนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี้จะต้อง
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

(กําหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) 

นโยบายรัฐบาล 

(นโยบายเร่งด่วน และนโยบายทั่วไป) 

นโยบายกระทรวง กรม 

(นโยบายรายสาขาตามภารกิจหน่วยงาน) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 

(ยุทธศาสตร์บูรณาการทุกภาคส่วนในจังหวัด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอแบบบูรณาการ 

(บูรณาการในมิติเชิงพื้นที)่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

(วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร ์

และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น) 

แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ นําไปสู่การทํางบประมาณ) 



 การจัดทําหรือการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จึงมีความสําคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
อย่างยิ่ง เพราะแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนใน
อนาคต  และเป็นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึง
ประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

๓. ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ 
ได้กําหนดให้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไว้   ซึ่งประกอบด้วย ๙ ขั้นตอนด้วยกัน คือ 

 ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ในขั้นตอนนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องพบผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือชี้แจง

วัตถุประสงค์ ความสําคัญ แนวทางและข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วจัดทําโครงการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น
อนุมัติในโครงการดังกล่าว แล้วแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบ 

 ขั้นตอนที่ ๒ การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 
 ๑. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ข้อมูลที่ควรจัดเก็บควรเป็นข้อมูลที่มีความครอบคลุมและทันสมัยประกอบด้วย ข้อมูลประชากร อาชีพ รายได้ 

สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคมขนส่ง การพาณิชย์ การลงทุน อุตสาหกรรมและข้อมูลงบประมาณ เป็นต้น  
 ๒. การรวบรวมปัญหาสําคัญของท้องถิ่น 
 เพ่ือจะนํามาใช้ในการกําหนดยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหา และจะต้องนําแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ

จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ขั้นตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน  ขั้นตอนนี้

เป็นการประเมินถึงปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส และอุปสรรค โดยใช้
เทคนิค SWOT Analysis มาเป็นเครื่องมือ 

 ขั้นตอนที่ ๔ การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
 ในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม ๒ กิจกรรม คือ 
 ๑. การกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติอันเป็น 

“จุดหมาย” ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า  
 ๒. การกําหนดภารกิจหลักหรือพันธกิจ(Mission) ในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการกําหนดสิ่งที่ท้องถิ่นจะต้องทํา 

โดยจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีทราบว่าท้องถิ่นต้องการอะไร และเป็นอะไรในอนาคต ดังนั้น พันธกิจจึงเป็นถ้อยแถลงที่แสดง
ถึงลักษณะหรือขอบข่ายในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการ
จัดการบริหารสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดเก่ียวกับองค์กรหรือภาพลักษณ์ที่ต้องการนําเสนอ  

 ขั้นตอนที่ ๕ การก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 เป็นการกําหนดขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรค่าแก่การดําเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



 ขั้นตอนที่ ๖ การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น 
 เป็นการกําหนดผลสําเร็จที่ต้องการ  โดยดําเนินการหลังจากท่ีทราบภารกิจหลักท่ีท้องถิ่นจะต้องทําแล้ว ซึ่ง

วัตถุประสงค์จําแนกได้เป็น ๒ ส่วน คือ วัตถุประสงค์โดยรวมของท้องถิ่นและวัตถุประสงค์เฉพาะส่วนหรือเฉพาะเรื่อง  
 ขั้นตอนที่ ๗ การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
 ขั้นตอนนี้จะสามารถจัดทําได้เมื่อได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ภารกิจหลัก วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การ

พัฒนา โดยอาศัยพื้นฐานการวิเคราะห์ SWOT ดังนั้น ขั้นตอนนี้จึงเป็นการแสดงแนวคิดหรือวิธีการที่ท้องถิ่นจะไปถึง
จุดหมายที่ต้องการได้อย่างไร 

  ขั้นตอนที่ ๘ การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
 เป็นการกําหนดปริมาณหรือสิ่งที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนา โดยมีเงื่อนไขเรื่องเวลาที่

ต้องการทํา ปริมาณที่ต้องการ คุณภาพ สถานที่ ความเป็นไปได้ ซึ่งจะสามารถกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จเพื่อใช้ใน
กระบวนการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของแผนได้ 

 ขั้นตอนที่ ๙ การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจะนําผลที่ได้จากขั้นตอนที่ ๑ -๘ มาจัดทําร่างแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามเค้าโครงที่กําหนด แล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประชาคมเมือง
เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงก่อนนําเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นตามลําดับ เมื่อสภาท้องถิ่น
อนุมัติแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจึงประกาศใช้แผนต่อไป 

 

๔. องค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ 
 

 จากที่ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๖ และข้ันตอนใน
การจัดทําแผน รวมทั้งความสําคัญของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบต.บ้านโพธิ์ จึงประกอบด้วย ๖ บท  ด้วยกัน คือ 

 บทที่ ๑ บทนํา 
 บทที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของอบต.บ้านโพธิ์ 
 บทที่ ๓ การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาอบต.บ้านโพธิ์ 

๓.๑ หลักการและแนวคิดในการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๒ ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

 บทที่ ๔ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
๔.๑ วิสัยทัศน ์
๔..๒ พันธกิจหลักการพัฒนา 
๔.๓ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

 บทที่ ๕ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของอบต.บ้านโพธิ์ 
๕.๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๕.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยว 



๕.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
๕.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๕.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
๕.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 บทที่ ๖ การนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบต.บ้านโพธิ์ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
๖.๑ แนวทางการดําเนินงาน 
๖.๒ การติดตามและประเมินผล 
๖.๓ กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
๖.๔ ห้วงเวลาในการติดตามประเมินผล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  ๒ 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ 

 

ประวัติความเป็นมา 

 

 ตําบลบ้านโพธิ์เป็นตําบลหนึ่งในอําเภอเมืองนครราชสีมา ตั้งมาประมาณ ๒๕๐ ปีเศษ  ในอดีตเป็นตําบลหน้า
ด่านก่อนเข้าสู่เมืองโคราช สมัยนั้นจะมีการค้าต่างเมือง มีสินค้าต่างๆข้ามห้วยบริบูรณ์ตรงท่าน้ําท่าตลาด (บ้านวังหิน)  
และนอกจากนั้นยังมีโบราณสถานที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเข้ามาชมประจํา คือ ปราสาทหินพนมวัน  และเนินอรพิม  
ตั้งอยู่บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖   

ปัจจุบันตําบลบ้านโพธิ์มีหมู่บ้านทั้งหมด  ๑๐  หมู่บ้าน  มี นายรุ่งเพชร   ขึงโพธิ์  เป็นกํานันตําบลบ้านโพธิ์   
และมีนายชัยศิริ   ศิริรุ่งสกุลวงศ์    เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ์ 
 ตําบลบ้านโพธิ์เป็นตําบล  ๑  ใน  ๒๔  ตําบลของอําเภอเมืองนครราชสีมา  อยู่ทางทิศตะวันออกของอําเภอ
เมืองนครราชสีมา  ห่างจากตัวอําเภอโดยทางรถยนต์เป็นระยะทาง  ๒๐  กิโลเมตร  
 

ข้อมูลทั่วไป 
 

ท าเลที่ตั้ง  ตําบลบ้านโพธิ์เป็น  ๑  ใน  ๒๔  ตําบลในเขตอําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  มีอาณาเขต
พ้ืนที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง  ๔  ส่วน  ดังนี้  

ทิศเหนือ        ติดกับตําบล หนองไข่น้ํา   อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา                             
  ทิศใต้            ติดกับตําบล หนองระเวียง, ตําบลพะเนา, ตําบลมะเริง อําเภอเมืองนครราชสีมา   
                                          จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันออก   ติดกับตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  
  ทิศตะวันตก       ติดกับตําบลตลาด อําเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 

เขตปกครอง     รวม ๑๐ หมู่บ้าน คือ 
หมู่ที่ ๑    
หมู่ที่ ๒   
หมู่ที่ ๓   
หมู่ที่ ๔   
หมู่ที่ ๕   
หมู่ที่ ๖    
หมู่ที่ ๗    
หมู่ที่ ๘    
หมู่ที่ ๙    
หมู่ที่ ๑๐ 

บ้านยุ้ง    
บ้านโตนด 
บ้านบูรณะพาณิชย์  
บ้านศรีพัฒนา 
บ้านวังหิน 
บ้านมะค่า 
บ้านแสนเมือง 
บ้านหนองบัว      
บ้านลองตอง 
บ้านมะค่าพัฒนา 

ผู้ปกครอง 
ผู้ปกครอง 
ผู้ปกครอง 
ผู้ปกครอง 
ผู้ปกครอง 
ผู้ปกครอง 
ผู้ปกครอง 
ผู้ปกครอง 
ผู้ปกครอง 
ผู้ปกครอง 

นายสนั่น   เอ่ียมโคกสูง          
นายไพรวัน    อินไกร       
นายปราจิตร   ของโพธิ์ 
นายเฉลิมพล  เริงสนาม 
นายจรัญ      ชาญโพธิ ์
นายชัยรัตน์ไชย  ใบโพธิ์ 
นายรุ่งเพ็ชร   ขึงโพธิ์ 
นายสําเริง     ชวนโพธิ์ 
นายประจวบ  นิลโคกสูง          
นายวิรัช   ยันพิมาย        

ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน 

    



เนื้อที ่ตําบลบ้านโพธิ์ มีพื้นท่ีตําบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ  ๒๗,๗๒๕  ไร่ หรือ ๔๔.๓๖ ตาราง
กิโลเมตร  เป็นตําบลค่อนข้างเล็ก โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้  
 

ตารางแสดงขนาดเนื้อที่ของต าบลบ้านโพธิ์จ าแนกตามหมู่บ้าน 
 

หมู่ที่ บ้าน เนื้อที ่ (ไร่) อันดับ 
๑ ยุ้ง ๘๙๑ ๑๐ 
๒ โตนด ๒,๗๑๓ ๔ 
๓ บูรณพาณิชย์ ๒,๖๑๔ ๕ 
๔ ศรีพัฒนา ๔,๔๑๗ ๑ 
๕ วังหิน ๒,๔๗๓ ๗ 
๖ มะค่า ๒,๕๖๑ ๖ 
๗ แสนเมือง ๓,๗๘๘ ๒ 
๘ หนองบัว ๓,๖๑๓ ๓ 
๙ ลองตอง ๒,๔๑๒ ๘ 

๑๐ มะค่าพัฒนา ๒,๒๔๓ ๙ 
 

ประชากร  จํานวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของสํานักทะเบียนราษฎร์ของอําเภอเมือง
นครราชสีมา  พบว่า ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕   ประชากรของตําบลบ้านโพธิ์   มีจํานวนทั้งสิ้น  ๙,๐๒๙  คน  
จําแนกเป็น  ชาย  ๔,๖๕๙  คน   หญิง  ๔,๓๗๐ คน   มีความหนาแน่นเฉลี่ย  ๒๐๓.๕๔  คน/ตารางกิโลเมตร และ   
มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น  ๓,๒๑๑   ครัวเรือน    
 

จ านวนครัวเรือน   
ตารางแสดงจ านวนครัวเรือน ต าบลบ้านโพธิ์ 

 

หมู่ที่ บ้าน ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
๑ ยุ้ง ๑๔๕ ๑๗๐ ๑๗๔ 
๒ โตนด ๒๑๘ ๒๒๘ ๒๓๐ 
๓ บูรณพาณิชย์ ๑๓๐ ๑๕๔ ๑๕๕ 
๔ ศรีพัฒนา ๗๐๓ ๗๗๔ ๗๘๗ 
๕ วังหิน ๑๒๙ ๑๔๔ ๑๔๔ 
๖ มะค่า ๒๑๖ ๒๒๓ ๒๓๔ 
๗ แสนเมือง ๓๖๙ ๔๑๖ ๔๓๓ 
๘ หนองบัว ๓๙๐ ๔๖๔ ๔๖๕ 
๙ ลองตอง ๒๔๒ ๒๕๙ ๒๖๒ 
๑๐ มะค่าพัฒนา ๒๘๘ ๓๒๐ ๓๒๖ 

 รวม ๒,๘๓๑ ๓,๑๖๓ ๓,๒๑๑ 
 



จากข้อมูลพบว่า  จํานวนครัวเรือนของหมู่บ้านในเขตตําบลบ้านโพธิ์   มีการขยายตัวอย่างช้าๆ  ยกเว้น  หมู่ที่  ๔  
บ้านศรีพัฒนา  ที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว  เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  และมีสถานบัน
การศึกษาเอกชน  คือ  โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา  ทําให้มีจํานวนห้องเช่า  หอพักเพ่ิมมากข้ึน  
จํานวนครัวเรือนที่น้อยที่สุดของ ปี ๒๕๕๕ คือ  หมู่ที่  ๕  บ้านวังหิน   จํานวน  ๑๔๔   ครัวเรือน และจํานวน
ครัวเรือนที่มากที่สุด   คือ หมู่ที่ ๔  บ้านศรีพัฒนา ในปี  ๒๕๕๕  จํานวน  ๗๘๗  ครัวเรือน 
 

จ านวนประชากร 
ตารางแสดงจ านวนประชากร ต าบลบ้านโพธิ์ 

 

หมู่ บ้าน ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
 ที่  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
๑ ยุ้ง ๒๘๐ ๓๑๗ ๕๙๗ ๒๙๗ ๓๔๗ ๖๔๔ ๓๐๑ ๓๕๖ ๖๕๗ 
๒ โตนด ๔๔๔ ๔๓๔ ๘๗๘ ๔๔๘ ๔๕๒ ๙๐๐ ๔๔๘ ๔๕๓ ๙๐๑ 
๓  บูรณพาณิชย์ ๒๙๖ ๒๙๖ ๕๙๒ ๓๑๕ ๓๑๗ ๖๓๒ ๓๒๓ ๓๑๖ ๖๓๙ 
๔ ศรีพัฒนา ๔๖๘ ๔๕๔ ๙๒๒ ๕๑๔ ๕๐๐ ๑,๐๑๔ ๕๑๑ ๕๐๗ ๑,๐๑๘ 
๕ วังหิน ๒๓๔ ๒๗๔ ๕๐๘ ๒๓๘ ๒๗๘ ๕๑๖ ๒๓๔ ๒๗๓ ๕๐๗ 
๖ มะค่า ๓๕๓ ๓๗๑ ๗๒๔ ๓๕๓ ๓๗๗ ๗๓๐ ๓๔๙ ๓๗๙ ๗๒๘ 
๗ แสนเมือง ๕๓๔ ๕๙๔ ๑,๑๒๘ ๕๕๒ ๖๔๔ ๑,๑๙๖ ๕๖๓ ๖๔๓ ๑,๒๐๖ 

๘ หนองบัว ๖๖๖ ๖๘๑ ๑,๓๔๗ ๗๑๐ ๗๐๒ ๑,๔๑๒ ๗๐๒ ๗๑๓ ๑,๔๑๕ 
๙ ลองตอง ๔๖๙ ๔๘๐ ๙๔๙ ๔๖๓ ๔๘๑ ๙๔๔ ๔๖๑ ๔๘๖ ๙๔๗ 

๑๐ มะค่าพัฒนา ๔๓๖ ๔๘๙ ๙๒๕ ๔๖๕ ๕๒๙ ๙๙๔ ๔๗๘ ๕๓๓ ๑,๐๑๑ 
รวมทั้งสิ้น ๔,๑๘๐ ๔,๓๙๑ ๘,๕๗๑ ๔,๓๕๕ ๔,๖๒๗ ๘,๙๘๒ ๔,๓๗๐ ๔,๖๕๙ ๙,๐๒๙ 

 
การศาสนา  ประชาชนในตําบลบ้านโพธิ์ จะนับถือศาสนาพุทธมากกว่าร้อยละ ๙๙  นอกจากนั้นนับถือศาสนาอ่ืนๆ                
ในเขต อบต.บ้านโพธิ์   มีวัด  ๕  วัด คือ 

๑.  วัดพนมวัน         ตั้งอยู่ที่  บ้านมะค่า           หมู่ที่ ๖   
๒.  วัดหนองจอก      ตั้งอยู่ที่  บ้านโตนด           หมู่ที่ ๒   
๓.  วัดลองตอง         ตั้งอยู่ที่  บ้านบูรณพาณิชย์  หมู่ที่ ๓  
๔.  วัดหนองบัว        ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองบัว       หมู่ที่ ๘ 
๕ . วัดปุาสถาพรธรรมรังษี  ตั้งอยู่ที่  บ้านศรีพัฒนา      หมู่ที่ ๔ 

 

ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมามีภาษาไทยโคราชเป็นภาษาท้องถิ่นท่ีดั้งเดิม  ที่
แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ท่ีเด่นชัดของชาวโคราช  มีสําเนียงการพูดที่แตกต่างจากภาษาภาคกลางและไม่เหมือนกับ
ภาษาอีสาน  ผู้พูดภาษาโคราชจึงมีอยู่ในทุกอําเภอของจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งสําเนียงภาษาโคราชในแต่ละอําเภอยัง
มีความแตกต่างกัน  นอกจากนี้ยังมีเพลงโคราชซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวเมือง และมีการละเล่น
ปรากฏให้เห็นในบริเวณใกล้อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี  



ในเขต อบต.บ้านโพธิ์  มีโบราณสถานที่สําคัญ คือ ปราสาทหินพนมวัน  ซึ่งเป็นโบราณสถานสมัยขอมสร้าง
ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗   
 

ระบบสาธารณูปโภค 
 การสื่อสารและโทรคมนาคม 

- มีศูนย์ไปรษณีย์นครราชสีมา  จํานวน  ๑  แห่ง 
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จํานวน    ๓๐  ตู้ 

 

 การไฟฟูา  
เขตตําบลบ้านโพธิ์  ระบบการไฟฟูาขยายทั่วถึงทั้งตําบล ประชากรมีไฟฟูาใช้เกือบครบทุกครัวเรือน  ทํา

ให้ประชาชนมีสิ่งอํานวยความสะดวก คือ มีเครื่องใช้ไฟฟูาต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน  
 ระบบประปา  
   ประชาชนในตําบลบ้านโพธิ์  ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากประปาหมู่บ้าน, กิจการ
ประปาอบต.บ้านโพธิ์  และการประปาส่วนภูมิภาคนครราชสีมา  
 

การสาธารณสุข 
 ตําบลบ้านโพธิ์  มี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  จํานวน  ๑  แห่ง  คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมะค่า  
ตั้งอยู่ที่  บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖  
 

กระบวนการบริหารงานบุคคล 
 ก.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์  
 (๑)  คณะผู้บริหาร   

๑. นายชัยศิริ      ศิริรุ่งสกุลวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ์   
๒. นายสงัด        เสงี่ยมโพธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ์   
๓. นายวิเชียร      บาตรโพธิ ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ์   
๔. นายอัครพล     ปลอดกลาง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ์   

 

          (๒)  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ 
๑. นายมานะ       ถิ่นโพธิ์ ประธานสภา   
๒. นายบุญช่วย    จองโพธิ์ รองประธานสภา   
๓. นายอุดม        ปั่นสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม.๑ 
๔. นายสมาน       กิ่งโพธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.๑ 
๕. นางสํารอง       ซําโพธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.๒ 
๖. นายบุญเพิ่ม     งอกโพธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 
๗. นายจรัลย์        ทองพันทา สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 
๘. นายสุพล         เริงสนาม สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
๙. นายสวงค์        เมืองกลาง สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
๑๐. นางสํารวย       ด่านขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม.๕  



๑๑. นายสมชาย      ปานปรีชา สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 
๑๒. นายจุน           จ่างโพธิ ์ สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 
๑๓. นางสาวนพวงศ์  ถมโพธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 
๑๔. นายประหยัด     เชยโพธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.๗ 
๑๕. นางสมคิด        ถาจอหอ สมาชิกสภา อบต. ม.๗ 
๑๖. นางสมนึก        จีบจอหอ สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 
๑๗. นายมงคล        นิลโคกสูง สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 
๑๘. นางสาวิตรี       ยันพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 
๑๙ นายอนุพงศ์     จันทร์โพธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 

 
 (๓)  จ านวนบุคลากร พนักงานส่วนตําบล, ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  ปัจจุบันมีจํานวน  ๔๒  คน 
และส่วนราชการจํานวน  ๕  ส่วน ดังนี ้
 

     ตําแหน่งในสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน  ๑๕  คน  
๑.  นางสาวธนพรรณ    นาคมะเริง       ปลัด อบต.บ้านโพธิ์   (นักบริหารงาน อบต. ๗) 

  ๒.  นางปัญญาพร        จันทร์โพธิ์       เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
  ๓.  นางสาวงามเนตร     ศรีโพธิ์       บุคลากร 
  ๔.  นางนันธิยา            สุรโยธี       นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางประเทือง          มีมาก       เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  ๖.  นายสราวุฒิ            ศรีเพ็ชร       เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   
           ๗.  นางสาวพลอยไพลิน   หินสันเทียะ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  ๘.  นางธรรมพร            สีวิจี๋       นักพัฒนาชุมชน 
  ๙.  นางสาวอรวรรณ       กิไทย       เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

๑๐. นายวิเชียร             จําปาโพธิ ์    นักการภารโรง 
๑๑. นางสมนึก             จ่างโพธิ์       คนงานทั่วไป 
๑๒. นายชัชวาลย์          พับโพธิ์       พนักงานขับรถยนต์ 
๑๓. นายทรรศนะ          ทับจะบก     พนักงานขับรถยนต์ 
๑๔. นายประเสริฐ         เงินโพธิ์        พนักงานขับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์ 
๑๕. นางกัลญา             เงินโพธิ์       พนักงานจ้างทั่วไป 

 

ตําแหน่งในส่วนการคลัง จํานวน   ๙   คน 
๑.  นางณฐพร      วิโรจน์วงษ์ชัย     หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง ๗) 
๒.  นางขนิษฐา         สอนไธสง        เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  
๓.  นางสาวสุวรรณี    ไซมะเริง         นักวิชาการเงินและบัญชี 
๔.  นางอัจฉรา         ทวีก่อเกียรติกูล   เจ้าพนักงานพัสดุ 
๕.  นางบุลพร          จันทร์โพธิ์      คนงานทั่วไป 



๖.  นางสาวอําภา      ขันโอฬาร        ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
๗.  นางสาวนิอร       จันทร์โพธิ์        ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
๘.  นางสาวนิตยา      ปลั่งกลาง        ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
 ๙.  นางสาวสุพัตรา    ชาญโพธิ์        ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 

  

ตําแหน่งในส่วนโยธา จํานวน  ๔  คน 
๑.  นายสันติ            มรกต     หัวหน้าส่วนโยธา  (นักบริหารงานช่าง ๗) 
๒.  นางสาวณภัทชา   ชิดมะเริง     นายช่างโยธา  
๓.  นางสาวกานดา    นาดี     เจ้าพนักงานธุรการ 
๔.  นายมนตรี          ไพดี     ผู้ช่วยช่างโยธา 

๕.  นายชัยวัฒ          บาทโพธิ ์     ผู้ช่วยช่างไฟฟูา 

๖. นายบรรจง       งอกโพธิ์        ผู้ช่วยช่างโยธา 

 

ตําแหน่งในส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม จํานวน  ๕  คน 
  ๑. นางประภา    ประวันนา     นักวิชาการศึกษา รักษาการแทน หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ   

๒. นางสาวประไพพักตร์  เชยโพธิ์     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๓. นางสาวปรียาภรณ์    กุดนอก      หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวันท์ 
๔. นางปัทมา         ศิริรุ่งสกุลวงศ ์   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๕. นางสาวอุไรวรรณ     พิรุณ         พนักงานจ้างทั่วไป 

 

 ตําแหน่งในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    จํานวน  ๙   คน 
๑.  นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย     หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง ๗)รักษาการแทน 

          หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  ๒. นายอนุพงษ์      โรงกลาง     พนักงานขับรถบรรทุกขยะ   
  ๓. นายจรุญ          ทองพันทา     คนงานประจํารถบรรทุกขยะ 
  ๔. นายรวย           นอนโพธิ์     คนงานประจํารถบรรทุกขยะ 
  ๕. นายชัชวาล        ธงกระโทก     คนงานประจํารถบรรทุกขยะ 
  ๖. นายกิตติพงษ์     เชยโพธิ์     คนงานประจํารถบรรทุกขยะ 
  ๗. นายพยุง           เถื่อนกลาง        คนงานประจํารถบรรทุกขยะ 
  ๘. นายสมศักดิ์       กระจ่างโพธิ์       คนงานประจํารถบรรทุกขยะ 
  ๙. นายพงษ์ศักดิ์   เพียรสนิท         คนงานประจํารถบรรทุกขยะ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างของสํานักปลัด อบต. 
       นางปัญญาพร   จันทร์โพธิ์ 

จนท.วิเคราะห์ ฯ   รักษาราชการแทน 
       

              
                    
                    

งานบริหารงานทั่วไป 
 งานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

 
งานนโยบายและแผน 

 
งานกฎหมายและคดี 

 
งานพัฒนาสังคม 

 
งานเทศกิจ 

 
งานจดทะเบียนพาณิชย ์

      
                    

นางประเทือง    มีมาก 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 นางนันธิยา    สุรโยธ ี
นักวิชาการประชาสัมพันธ ์

 นางปัญญาพร   จันทร์โพธิ ์
จนท.วิเคราะห์ ฯ 

 นายสราวุฒิ   ศรีเพ็ชร 
จนท.วิเคราะห์ ฯ 

 นางธรรมพร สีวิจี ๋
นักพัฒนาชุมชน 

 นายสราวุฒิ   ศรีเพ็ชร 
จนท.วิเคราะห์ ฯ 

 นางปัญญาพร  จันทร์โพธ์ิ 
จนท.วิเคราะห์ ฯ       

                    
นางนันธิยา    สุรโยธ ี

นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
 นายประเสริฐ  เงินโพธ์ิ 

พนักงานขับรถ 
 นายสราวุฒิ   ศรีเพ็ชร 

จนท.วิเคราะห์ ฯ 
       

 
 นายสราวุฒิ   ศรีเพ็ชร 

จนท.วิเคราะห์ ฯ           
                    

น.ส.พลอยไพลิน   หินสันเทียะ 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 
 

             
 

              
                    

น.ส.งามเนตร    ศรีโพธิ ์
บุคลากร 

 
 

             
 

              
                    

น.ส.อรวรรณ     กิไทย 
เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 

 
 

             
 

              
                    

นางสมนึก     จ่างโพธิ ์
คนงานท่ัวไป 

 
 

               
                

                    
นายวิเชียร     จําปาโพธิ ์

นักการภารโรง 
 นายทรรศนะ    ทับจะบก 

พนักงานขับรถ 
               

                



                    
นายชัชวาล    พับโพธิ ์

พนักงานขับรถ 
 

นางกัลญา    เงินโพธ์ิ 
คนครัว 

               

 
                                                            โครงสร้างของสว่นการคลงั 

 

       นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย 
หัวหน้าส่วนการคลัง 

       
              
                    

                    

 
 

งานการเงินและบัญช ี
 

 
 

งานกฎหมายและคดี 
 

 
 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
 

 
      

                    

 
 นางสาวสุวรรณี   ไซมะเริง 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

 
 นางขนิษฐา   สอนไธสง 

เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได ้
 

 
 นางอัจฉรา   ทวีก่อเกยีรติกุล 

เจ้าพนักงานพัสด ุ
 

 
      

                    

 
 นางสาวอําภา   ขันโอฬาร 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี 
 

 
 นางบุลพร   จันทร์โพธิ ์

คนงานท่ัวไป 
    น.ส.สุพัตรา   ชาญโพธ์ิ 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสด ุ
 

 
        

                    

 
 

 
    น.ส.นิอร    จันทร์โพธ ื

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได ้
       

 
            

                    

 
 

 
    

น.ส.นิตยา   ปลั่งกลาง 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได ้

       
 

      
 
 

     

                    

 



โครงสร้างของส่วนโยธา 
       นายสันติ  มรกต 

หัวหน้าส่วนโยธา 
       

              
                    

                    

งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 

 
งานก่อสร้าง 

 
งานประสานสาธารณูปโภค  

 
งานผังเมือง 

 
งานไฟฟ้า 

 
งานธุรการ 

 
งานกิจการประปา 

      
                    
นายสันติ     มรกต 
หัวหน้าส่วนโยธา 

 น.ส.ณภัทชา   ชิดมะเริง 
นายช่างโยธา 

 น.ส.ณภัทชา   ชิดมะเริง 
นายช่างโยธา 

 นายสันติ     มรกต 
หัวหน้าส่วนโยธา 

 นายสันติ     มรกต 
หัวหน้าส่วนโยธา 

 น.ส.กานดา  นาด ี
เจ้าพนักงานธุรการ 

 นายสราวุฒิ   ศรีเพ็ชร 
จนท.วิเคราะห์ ฯ       

                    

 
 นายมนตรี   ไพด ี

ผู้ช่วยช่างโยธา 
 

 
       

 
 น.ส.อรวรรณ     กิไทย 

เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล           
                    

 
 

 
             น.ส.นิตยา   ปลั่งกลาง 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได ้              
                    

 
 

 
             นายมนตรี    ไพด ี

ผู้ช่วยช่างโยธา               
                    

 
 

 
             นายรวย   นอนโพธ์ิ 

คนงานประจํารถขยะ               
                    

 
 

 
             นางบุลพร   จันทร์โพธิ ์

คนงานท่ัวไป               
                    

                นางสมนึก     จ่างโพธิ ์



              คนงานท่ัวไป 
                    

โครงสร้างของส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

       นางประภา   ประวันนา 
นักวิชาการศึกษา   รักษาราชการแทน 

       
              
                    

                    

 
 

งานบริหารการศึกษา 
 

 
 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

 
 

 
งานกิจการโรงเรียน 

 
 

      
                    

 
 นางประภา   ประวันนา 

นักวิชาการศึกษา 
 

 
 นางประภา   ประวันนา 

นักวิชาการศึกษา 
 

 
 นางประภา   ประวันนา 

นักวิชาการศึกษา 
 

 
      

                    

 
 

 
 

 
 

 
    น.ส.ประไพพักตร์   เชยโพธ์ิ 

ครูผู้ดูแลเด็กฯ 
 

 
        

                    

 
 

 
    

 
    นางปรียาภรณ์   กุดนอก 

ครูผู้ช่วย 
 

 
          

                    
               นางปัทมา   ศิริรุ่งสกุลวงศ ์

ครูผู้ดูแลเด็กฯ 
   

                  
                    

 
 

 
    

 
    นางอุไรวรรณ   พิรุณ 

ครูผู้ดูแลเด็กฯ 
 

 
          

                    

 
 



โครงสร้างของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

      นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย 
หัวหน้าส่วนการคลัง  รักษาราชการแทน 

    
          
                 
                 

งานรักษาความสะอาด 
 

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 งานส่งเสริมสุขภาพ 

และสาธารณสุข 

 งานควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

 
งานควบคุมโรค 

 
งานบริการสาธารณสุข 

     
                 

น.ส.พลอยไพลิน   หินสันเทียะ 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 น.ส.พลอยไพลิน   หินสันเทียะ 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 น.ส.พลอยไพลิน   หินสันเทียะ 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 น.ส.พลอยไพลิน   หินสันเทียะ 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 น.ส.พลอยไพลิน   หินสันเทียะ 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 น.ส.พลอยไพลิน   หินสันเทียะ 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป      

                 
นายอนุพงษ์  โรงกลาง 

พนักงานขับรถ 
 

 
 

 
       

 
         

                 
นายบรรจง   งอกโพธิ์ 

พนักงานขับรถ 
 

 
            

             
                 

นายชัชวาล   ธงกระโทก 
คนงานประจะรถขยะ 

 
 

            
             

                 
นายกิตติพงษ์  เชยโพธ์ิ 
คนงานประจะรถขยะ 

 
 

            
             

                 
นายจรูญ  ทองพันทา 
คนงานประจะรถขยะ 

 
 

            
             

                 
นายรวย   นอนโพธ์ิ  นายสมศักดิ์   กระจ่างโพธ์ิ             



คนงานประจะรถขยะ  คนงานประจะรถขยะ             
                 
นายพยุง  เถื่อนกลาง 
คนงานประจะรถขยะ 

 
นายพงษ์ศักดิ์   เพียรสนิท 

คนงานประจะรถขยะ 
            



บทที่  ๓ 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ 
  
หลักและแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

นโยบายของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 

นโยบายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์จะแบ่งออกเป็น ๘ หัวข้อใหญ่  แยกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งเป็น “นโยบาย

เร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก” ส่วนที่สองอีกเจ็ดข้อที่เหลือเป็นนโยบายระยะยาว ๔ ปี  โดยมีนโยบายต่างๆดังนี้ 

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก  
๒. นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ  
๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  
๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม  
๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ 
๘ .นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการในปีแรก มี ๑๖ เรื่อง ดังนี้  
 

๑. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย  ได้แก่ 
๑.๑ เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของคนในชาติให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและยึด

มั่นใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๑.๒ เยียวยาและฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่องแก่บุคคลทุกฝุาย เช่น ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ประกอบการ

ภาคเอกชน ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากความเห็นที่แตกต่างและความรุนแรงที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายของการใช้
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐  

๑.๓ สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ  (คอป.) 
ดําเนินการอย่างเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือจากทุกฝุายอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบและค้นหาความจริงจากกรณี
ความรุนแรงทางการเมือง การละเมิดสิทธิมนุษยชน การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจรวมทั้งความเสียหาย
ทางทรัพย์สิน 

๒. กําหนดให้การแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”  
๓. ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง   
๔. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพ้ืนที่ชลประทาน  
๕. เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   
๖. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ   



๗. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟูอและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง   
๘. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมี

คุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค  
๙. ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล  
๑๐. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 
๑๑. ยกระดับราคาสินค้าเกษตรกรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน   
๑๒. เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ โดยจะประกาศให้ปี ๒๕๕๔-๕๕ เป็นปี“มหัศจรรย์

ไทยแลนด์” Miracle Thailand Year  
๑๓. สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าใน

ท้องถิ่น  
๑๔. พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
๑๕. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท๊บเล็ตให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลองดําเนินการในโรงเรียนนําร่องสําหรับเด็ก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔  
๑๖. เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง   โดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ     

ที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยให้ประชาชนเห็นชอบผ่านการออกเสียงประชามติ. 
 

นโยบายที่ต้องด าเนินการ ๔ ปี มี ๗ ข้อ คือ  
 

๑. นโยบายความม่ันคง อาทิ เทิดทูนสถาบัน พัฒนากองทัพให้มีศักยภาพ  
๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ แบ่งเป็นขยายเศรษฐกิจมหาภาค สร้างรายได้ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตร ส่งเสริมระบบมวลชนพื้นฐาน  
๓. นโยบายปฏิรูปการศึกษา แรงงาน พัฒนาสุขภาพประชาชน  
๔. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๕. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม  
๖. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
๗. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล  
 

นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
 

๑. ดําเนินการให้มีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมให้แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศ  และให้เศรษฐกิจสามารถ
เจริญเติบโตในอัตราสูงอย่างมีเสถียรภาพ โดยดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่สนับสนุนการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรม และ
ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มีการจ้างงานเต็มท่ี ระดับราคามีเสถียรภาพ ระมัดระวังความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  

๒. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายได้อย่างทั่วถึง  
๓. พัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศให้รับผิดชอบต่อคนส่วนใหญ่และผู้ด้อยโอกาส  สามารถให้บริการที่



ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมการเงินและความต้องการที่เปลี่ยนไปตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคมด้วย
ค่าบริการที่ตํ่าและการบริการที่มีประสิทธิภาพ 

๔. ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้งระบบ เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  สร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างฐานรายได้ภาษีท่ียั่งยืนในระยะยาว 
รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ทั้งจากภาษีและที่มิใช่ภาษี 

๕. ส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง โดยปรับปรุงองค์ประกอบและโครงสร้างงบประมาณให้เหมาะสม มีระบบ
บริหารความเสี่ยงทางการคลังที่มีประสิทธิภาพ  

๖. ปรับปรุงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารทรัพย์สินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และเร่งฟ้ืนฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน  

๗. บริหารสินทรัพย์ของประเทศท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์และความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งพิจารณาการจัดตั้ง
กองทุนที่สามารถใช้ในการบริหารสินทรัพย์ของชาติให้เป็นประโยชน์เช่น กองทุนมั่งคั่งแห่งชาติ กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
สํารองแห่งชาติ และกองทุนความม่ันคงทางอาหาร เป็นต้น 

นโยบายสร้างรายได้ 
 

๑. ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากท้ังภายนอกและภายในประเทศ จัดให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว 
ให้มีรายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ๒ เท่าตัวในเวลา ๕ ปี 

๒. ขยายบทบาทให้ธุรกิจการเกษตรและอาหารซึ่งเป็นแหล่งรายได้และการจ้างงานในประเทศมาเป็นเวลานานให้
ก้าวข้ามไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอาหารคุณภาพสูง เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคท่ีมีฐานะและรสนิยม
เฉพาะตัว การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรและอาหาร  จะทําให้เปูาหมายการ
เป็นครัวที่มีคุณภาพของโลกสัมฤทธิผลรวดเร็วยิ่งขึ้น 

๓. ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานปิโตรเลียมและพลังงานทดแทนสามารถสร้างรายได้จากความ
ต้องการภายในประเทศ รวมทั้งสร้างการจ้างงานให้แก่ประเทศโดยถือเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ใหม่  

๔. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรม  ธุรกิจบริการใน
ประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชนให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณค่า คุณภาพสูง 

๕. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขยายการลงทุนไปประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งมีความพร้อมทางด้านแรงงานและวัตถุดิบ
เพ่ือสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศและภูมิภาค 

๖. ดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศในสาขาที่เป็นการผลิตสินค้าและบริการที่มีพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีมีมูลค่าสูง  เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลงทุนในการสร้างเมืองใหม่ในพื้นที่ท่ีเหมาะสมและโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะ   

๗. เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานที่มีคุณภาพและมีรายได้สูงให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง  
๘. ส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการเงิน ภายใต้ประโยชน์ร่วมกันของ

กรอบความร่วมมือและข้อตกลงทางการค้า 
 

นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
 

ภาคเกษตร 
 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกลไกของเกษตรกรในการสื่อสารกับรัฐบาลและร่วมกันพัฒนา
เกษตรกรด้วยตนเองตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 



๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูง 
ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช ใช้ปุ๋ยตามคุณสมบัติของดินแต่ละชนิด เพ่ือลดต้นทุนการผลิตพัฒนาคุณภาพผลผลิต 

๓. เพ่ิมศักยภาพกระบวนการผลิตด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพียงพอกับความ
ต้องการภายในประเทศและการส่งออก  

๔. พัฒนาการประมง ทั้งในการเพาะเลี้ยงและในแหล่งน้ําธรรมชาติ โดยการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงและจัด
ระเบียบการท าประมงให้สมดุลกับศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ ขยายพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือการประมงทะเลพื้นบ้าน 
ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์นําเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แสวงหาลู่ทางการทําประมงในน่านน้ําต่างประเทศที่ไม่
ขัดต่อระเบียบขององค์การระหว่างประเทศและประเทศท่ีนําเข้า   

๕. เสริมสร้างฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรให้เข้มแข็งโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกลดต้นทุนการ
ผลิต พัฒนาระบบการผลิตที่เป็นขั้นตอน  

๖. จัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรที่มีข้อมูลการเกษตรของครัวเรือนครบถ้วน  สามารถเชื่อมโยงกับบัตร
เครดิตสําหรับเกษตรกรและมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

๗. เร่งรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดยการพัฒนาสถาบันเกษตรกรในด้านธุรกิจ สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่จาก
โครงการกองทุนตั้งตัวได้ 

๘. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก  
๙. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ ดําเนินการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมสร้างความเข้มแข็ง

ภาคเกษตรและสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อเผชิญกับวิกฤตอาหารโลก   
 

ภาคอุตสาหกรรม 
 

๑. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ และยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสร้างตราสินค้าไทย 

๒. ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ใช้ปัญญา ใช้เทคโนโลยี และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทดแทนอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลัก 

๓. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล มีโอกาสในการขยายตลาด  

๔. สร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสนับสนุนช่องทางการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อผ่าน
สถาบันการเงินต่างๆ  

๕. กําหนดมาตรฐานและคุณภาพข้ันพื้นฐานของสินค้าอุตสาหกรรมเมื่อมีการเปิดเสรีการค้ามากข้ึน  เพ่ือปูองกัน
สินค้านําเข้าที่ไม่ได้คุณภาพ 

๖. พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่ รวมทั้งการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจระหว่างฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย
สําหรับรองรับอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน  

๗. เร่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้  
๘. ส่งเสริมและจัดให้มีมาตรการทางภาษีและมาตรการอื่นที่เก่ียวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการ

ประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และการใช้พลังงานจากภาคเกษตร  
๙. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกสาขาการผลิตเข้าประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม  



๑๐. เร่งรัดสํารวจและแสวงหาแหล่งแร่สําคัญ เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อ
ยอดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน  
 

การตลาด การค้า และการลงทุน 
 

๑. ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม เพ่ือปูองกันการผูกขาดตัดตอน ส่งเสริมและพัฒนา
บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคท้ังภาครัฐและเอกชน  แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย มาตรการต่างๆ  
เพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค  

๒. สร้างความเชื่อม่ันให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปรับปรุงพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบที่
ส่งเสริมการค้าการลงทุนที่ครอบคลุมการลงทุนด้านเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ และปรับปรุงมาตรการบริหารการ
นําเข้าเพ่ือปูองกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม  

๓. สนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศในสาขาที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพ  ส่งเสริมและสนับสนุนการเปิด
ร้านอาหารไทยของคนไทยตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก และนโยบายไทยเป็นครัวอาหารโลก 

๔. ปรับปรุงมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้ครอบคลุมการให้สิทธิประโยชน์แก่ธุรกิจในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การกีฬา และบริการ  

๕. ส่งเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพ่ือรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่เพ่ือลดการพึ่งพาการส่งออกไปตลาด
หลัก โดยส่งเสริมการส่งออกสินค้าและบริการในตลาดใหม่ได้แก่จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป
ตะวันออก 

๖. พัฒนาสินค้าและบริการที่สร้างโอกาสใหม่ในการหารายได้ การผลิตสินค้าและบริการอันเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภคในตลาดโลก  

๗. ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุน และการตลาดภายใต้กรอบความร่วมมือและข้อตกลง
การค้าเสรีในระบบพหุภาคีและทวิภาคี  

๘. เร่งรัดจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยให้ความสําคัญต่อจังหวัดชายแดน เพ่ือ
ส่งเสริมการค้า การตลาด การลงทุน การจ้างงาน และการใช้วัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  

การจัดทําแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับแรกเม่ือ ปี ๒๕๐๔   จนถึงแผนพัฒนาฯ      

ฉบับที่ ๑๐  มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์และเงื่อนไข รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ โดยเฉพาะในช่วงของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๘ การพัฒนาประเทศอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์      

จึงเป็นจุดเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการวางแผนที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ตามแนวพระราชดํารัส “เศรษฐกิจ

พอเพียง”มี“การพัฒนาแบบองค์รวม” และเริ่มให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ต่อมาในช่วง

ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ และฉบับที่ ๑๐  ได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนา

และบริหารประเทศ ผลการพัฒนาประเทศก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ ได้ข้อสรุปว่า การพัฒนาเศรษฐกิจก้าวหน้า  การ

พัฒนาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน  และการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศท่ีเริ่มดาเนินการตั้งแต่แผนพัฒนาฯฉบับที่  ๘ ต่อเนื่องถึงแผนพัฒนาฯฉบับที่  ๑๐ 



โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘  เปลี่ยนแนวคิดจากเดิมที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นการเน้นให้ คนเป็นศูนย์กลาง  การพัฒนา

ประเทศทุกข้ันตอนตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ต่อเนื่องแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙  ยังคงอัญเชิญหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานาทางการพัฒนาประเทศ เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับภาคส่วนต่างๆ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ยังคงน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นปรัชญาพ้ืนฐาน มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศภายใต้ทุนสําคัญ ๓ ทุน ได้แก่ ทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคม ทุน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผลการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐  พบว่าสังคมไทยได้

นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างกว้างขวางในทุกภาคส่วน ขณะที่ความอยู่เย็นเป็นสุข ในช่วงของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ อยู่ระหว่างร้อยละ ๖๖ – ๖๗ ใกล้เคียงกับร้อยละ ๖๕ ในปี ๒๕๔๙  ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ โดยปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง  การมีงานทํา ความเข้มแข็งของชุมชน และความอบอุ่น ของ

ครอบครัว ส่งผลต่อความอยู่ เย็นเป็นสุข อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ยังเป็นอุปสรรคที่สําคัญ  ได้แก่ความสมานฉันท์ในสังคม 

สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศขาดความสมดุล รวมถึงสุขภาวะของคนไทยในด้านคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาประเทศ

ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)   ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับการ

เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ทั้งระดับโลกและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศท้ังโอกาสที่สามารถนามาใช้

ประโยชน์ ขณะที่ต้องคํานึงถึงภัยคุกคามและจุดแข็งท่ีใช้ผลักดันการพัฒนาให้ก้าวหน้า  รวมทั้งแก้จุดอ่อนที่มีอยู่ไม่ให้เป็น

อุปสรรคการดาเนินงาน จึงจําเป็นต้องประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป

อย่างรอบคอบ พร้อมทั้งประเมินศักยภาพของประเทศและผลการพัฒนาที่ผ่านมา  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่คนสังคม 

และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า

ต่อไปเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 วิสัยทัศน์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  ในระยะ ๕ ปีข้างหน้า คือ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง 
มีความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี ๖ ประการ คือ 
๑.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
๒.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
๓.  ยุทธศาสตร์ความเข็มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  

 
 

๔.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
๖.  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโต
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  

 ปัจจัยแวดล้อมและความสามารถในการแข่งขันปัจจุบันของไทย โดยสถาบันการจัดอันดับความสามารถในการ



แข่งขันทางเศรษฐกิจที่สําคัญของโลก ทั้งสถาบันการจัดการนานาชาติ ( International Institute for 
Management Development : IMD) และการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (WOrld Economic Forum : WEF)  
มีข้อสรุปตรงกันว่า ประเทศไทยยังมีความอ่อนแอด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยตัวชี้วัดหลักด้านการลงทุน
ในการวิจัยและพัฒนา การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวนบุคลากรทางการวิจัยและ
พัฒนา จํานวนสิทธิบัตรและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ยังเป็นข้อจํากัดต่อการนําองค์ความรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศโดยรวม  

 นอกจากนี้ หน่วยงานต่างๆ ภายใต้ระบบวิจัยของไทย ยังขาดการบูรณาการในการทํางานระหว่างกัน รวมทั้งขาด
กลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างความเชื่อมโยงการวิจัยระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน และการจัดการ
ความเสียง ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ยังไม่ชัดเจน ทําให้ไม่
สามารถนําผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้เท่าท่ีควร 

 แนวทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ได้แก่  
o สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวย ระบบการให้สิ่งจูงใจ จัดตั้งกองทุนร่วมภาครัฐและเอกชน  
o ส่งเสริมโครงการลงทุนวิจัยและพัฒนาขนาดใหญ่ ในสาขาที่เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศ  
o ปรับระบบบริหารจัดการ มีการประสานและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีบูรณาการ  
o เร่งพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์บ่มเพาะ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัย

เฉพาะทางในสาขาวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สนับสนุนให้ภาคเอกชนและนักลงทุน
ต่างประเทศ จัดตั้งศูนย์วิจัยในประเทศไทย นําข้อมูลภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ
ในด้านต่างๆ 

o ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และชุมชน 
o พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และนักวิจัยให้เพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ บูรณาการระหว่าง

การเรียนรู้และการทํางานจริงในสถานประกอบการ 
o สนับสนุนนักเรียนทุน  ผู้มีความสามารถพิเศษ  พัฒนาครูวิทยาศาสตร์   รูปแบบและสื่อการเรียนการสอน 

สร้างความตระหนักของประชาชนให้เรียนรู้ คิด และทําอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้เข้าถึงข้อมูล
และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

 ตามแผนนี้ ให้ความสําคัญต่อประชาคมอาเซียนมาก  วิชาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี ตามกรอบ
ความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี  ๗ สาขา  คือ วิศวกรรม  พยาบาล  สถาปัตยกรรม  ช่างสํารวจ  แพทย์   
ทันตแพทย์ และนักบัญชี และกําลังอยู่ระหว่างดําเนินการรับรอง สาขาบริการท่องเที่ยว  
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (Strategies) 
 



๑.วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด  
“ประตูสู่อีสาน ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม และการ

ท่องเที่ยว”  
 

๒. พันธกิจ  
๑. เพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
๒. เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต แปรรูป การจัดการและการแข่งขันทางตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม  
๓. เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการ และการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม  
๔. เพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการท่องเที่ยว  
๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์ คุ้มครอง บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖. พัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
๗. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  

 

๓. เป้าประสงค์รวม 
๑. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
๒. เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตร   
๓. เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของการพัฒนาอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ไหมของภูมิภาค  
๔. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการของภูมิภาค  
๕. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
๗. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. การบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาจังหวัด  
๒. การพัฒนาการเกษตร 
๓. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหม 
๔. การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว  
๕. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖. การพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
๗. การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

 

๕. แนวทางการพัฒนา 
 

๕.๑ การบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นปัจจัยการผลิตเพื่อเพ่ิมความแข็งแกร่งการเกษตร  
๑. พัฒนาแหล่งน้ําใหม่และปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน้ําเดิมที่เสื่อมโทรมให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้   
๒. พัฒนาแหล่งน้ําชุมชน ขยายระบบชลประทาน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และการบริหารจัดการน้ําเพื่อ

การเกษตร ปศุสัตว์ และประมง  



๓. สร้างเครือข่ายการเฝูาระวัง ดูแลรักษาและปกปูองแหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลาย  
กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการน้ําเพื่อการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย และน้ําเสีย  

๑. กําหนดปฏิญญาร่วมกันว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยืน 
๒. สนับสนุนให้มีการประสานแผนการพัฒนาและจัดการแหล่งน้ําอย่างเป็นระบบลุ่มน้ํา  
๓. นําแผนแม่บทในการบริหารจัดหาน้ําต้นทุนและการจัดการน้ําแต่ละลุ่มน้ําไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
๔. การสร้างจิตสํานึกต่อความคุ้มค่าในการลงทุนลุ่มน้ําและข้อผูกพันระหว่างอนุภูมิภาค  
 

๕.๒ การพัฒนาการเกษตร  
 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นปัจจัยการผลิตเพื่อเพ่ิมความแข็งแกร่งการเกษตร  
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งสินค้า Logistic เพ่ือรองรับตลาดสินค้าและอุตสาหกรรมการเกษตร 
๒. พัฒนาแหล่งน้ํา ขยายระบบชลประทาน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร  
๓. ส่งเสริมพัฒนาการจัดการและขยายผลพลังงานทางเลือกเพ่ือลดต้นทุนทางการเกษตร  

กลยุทธ์ที่ ๒ ลดรายจ่าย/ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๑. ส่งเสริมการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหม่  
๒. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
๓. ขยายผลการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

  กลยุทธ์ที่ ๓  ปรับระบบการผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิมและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดสินค้าเกษตร   
๑. เฝูาระวัง เตือนภัยการระบาดของศัตรูพืชต่างๆ และโรคสัตว์ 
๒. พัฒนาการรวมกลุ่มสหกรณ์และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตรมาตรฐานอาหารปลอดภัย  
๓. ส่งเสริมการตรวจรับรองมาตรฐานการแปรรูปสินค้าเกษตร 
๔. ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ การบรรจุภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้าสินค้าเกษตร 
๕. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการสินค้าการเกษตร 

กลยุทธ์ที่ ๔ การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดสินค้าเกษตร 
๑. เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
๒. เพ่ิมศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังและพัฒนาเครือข่ายการผลิตเพ่ือยกระดับรายได้  
๓. เชื่อมโยงการผลิต การรวบรวม การกระจาย และการตลาดสินค้าเกษตร 
๔. ส่งเสริมการตลาดและเสริมสร้างประกันสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ 
๕. ส่งเสริมการเจรจาธุรกิจและจัดแสดงสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ 
๖. ส่งเสริมการนําใช้ข้อมูลข่าวสารสนเทศเพ่ือการแข่งขันทางการตลาด สินค้าการเกษตร  

 

๕.๓ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหม 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
๑. ส่งเสริมการเลี้ยงไหมให้มีประสิทธิภาพ  
๒. ผสมผสานภูมิปัญญา ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามความ

ต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไหม  



๑. พัฒนาคุณภาพฝีมือผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไหมรองรับความต้องการของตลาด  
๒. พัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไหมสู่ความม่ันคงยั่งยืน 
๓. เพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด การจัดการทุน  
๔. เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหม 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
๑. ส่งเสริมพัฒนาแนวทางเพ่ือการส่งออกผลิตภัณฑ์ไหม 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
๓. ส่งเสริมการเจรจาธุรกิจผลิตภัณฑ์ไหม 
๔. จัดกิจกรรมแสดงแฟชั่นและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม  

 

๕.๔ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนามาตรฐานการบริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
๑. สนับสนุนความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนในการพัฒนามาตรฐานธุรกิจการท่องเที่ยว  
๒. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย การอํานวยความสะดวก และการบริการพื้นฐานในแหล่ง

ท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน สะอาด สะดวก ปลอดภัย  
๓. พัฒนาความรู้ ภาษา ความสามารถ และบุคลิกภาพในการให้บริการอย่างมีคุณค่าของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  
๔. ปรับปรุง บํารุง รักษาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีศิลปกรรม วรรณคดี และภูมิปัญญาโคราช  
กลยุทธ์ที่ ๒ น้อมนําหลักแนวคิดของโครงการศิลปาชีพมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 

๑. พัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพเพ่ือเชื่อมโยงกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
(OTOP) เช่น ผ้าไหม ดินด่านเกวียน หมี่โคราช ฯลฯ อย่างเป็นระบบ 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานและการบริการที่มีคุณภาพในการผลิตสินค้าและบริการ  
กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว 

๑. ส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์เครือข่ายฐานการตลาด การประชาสัมพันธ์ตลาดการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกลุ่มภายในประเทศและต่างประเทศท่ีมีศักยภาพ 

๒. ส่งเสริมกิจกรรมการจัด Fam trip, Home-stay, กีฬา, การประชุมในระดับสากลและการท่องเที่ยว 
นอกฤดูกาล (Low Season)  

๓. ศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาธุรกิจและบริการการท่องเที่ยว  
๔. พัฒนาระบบฐานข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนพัฒนาธุรกิจบริการ ธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์โดย

เชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยว  
กลยุทธ์ที่ ๔ เพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและการบริการท่องเที่ยว  

๑. พัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานปลอดภัย  
๒. จัดทําข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยว (Route) เชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์ และเชื่อมโยงกับเส้นทาง

การท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

๕.๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 



กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือความสมดุลและยั่งยืน   
๑. ส่งเสริมการเพาะชํากล้าไม้ ปลูกปุาพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกต้นไม้ยืนต้นปูองกันดินเค็มและเพ่ิมพ้ืนที่สี

เขียวเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ปุาไม้และความหลากหลายทางธรรมชาติ  
๒. แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ํา ก่อสร้างฝายน้ําสร้างความชุ่มชื้นแก่ดิน และปรับปรุงแหล่งน้ําเชิงอนุรักษ์  
๓. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม และไม่มีผลกระทบ  

กลยุทธ์ที่ ๒  สนับสนุนระบบการปูองกัน เตือนภัย แก้ไขและฟ้ืนฟูผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  
๑. จัดระบบการปูองกัน เตือนภัยและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ สาธารณภัย 
๒. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นและเก่ียวข้องในพ้ืนที่เปราะบางหรือเสี่ยงต่อภัยพิบัติอันเกิดจากภาวะ

โลกร้อน เช่น น้ําท่วม แผ่นดินหรือโคลนถล่ม น้ําแล้ง ตลอดจนภัยพิบัติ เป็นต้น  
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝูาระวัง เตือนภัย บรรเทาภัยพิบัติจากธรรมชาติ  
๔. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์เพื่อกําหนดเขตแนวและพ้ืนที่ทรัพยากรปุาไม้  ลุ่มน้ํา ที่ดิน 

กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมปูองกันปราบปรามและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
และยั่งยืน  

๑. จัดตั้งจุดสกัดในพื้นที่ล่อแหลมเพื่อปูองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
๒. แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ํา ก่อสร้างฝายน้ําสร้างความชุ่มชื้นแก่ดิน ปรับปรุงแหล่งน้ําเชิงอนุรักษ์  
๓. ส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการเฝูาระวังภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ  
๔. พัฒนาองค์ความรู้ในการบริการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการผสมผสานเทคโนโลยีที่ลดมลพิษ   
๕. ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินระดับยุทธศาสตร์โขง ชี มูล   

กลยุทธ์ที่ ๔  สนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและประโยชน์สูงสุด 
๑. การจัดหาน้ําที่มีคุณภาพให้เพียงพอโดยคํานึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
๒. ความร่วมมือ/สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝูาระวังภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ  
๓. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในการผลิตสินค้า/บริการเพื่อลดผลกระทบก๊าซเรือนกระจก  
๔. พัฒนาองค์ความรู้ในการบริการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการผสมผสานเทคโนโลยีที่ลดมลพิษ  

 

๕.๖ การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
 

กลยุทธ์ที่ ๑ การสนับสนุนการดําเนินโครงการพระราชดําริเพื่อสร้างรายได้และศักยภาพของสังคม  
๑. จัดตั้งศูนย์สนับสนุนและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประโยชน์จากโครงการพระราชดําริ  
๒. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนและขยายผลโครงการพระราชดําริ  
๓. การน้อมนําแนวคิดของโครงการศิลปาชีพมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)  
๔. การส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๕. การแก้ไขค่าครองชีพ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสร้างอาชีพ  

กลยุทธ์ที่ ๒ การแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างสังคมคุณภาพชีวิต 

๑. ใช้รูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” แก้ไขปัญหายาเสพติด  
๒. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงวัยชรา  
๓. มุ่งเน้นการบูรณาการหน่วยงานพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  
๔. สร้างสังคมคุณภาพโดยการพัฒนาการเรียน การสอน คุณภาพครูสอน กีฬา และนันทนาการ  



๕. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๖. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และจัดระบบประกันสุขภาพตามสิทธิประโยชน์อย่างมีมาตรฐาน  
๗. จัดระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การคุ้มครองผู้บริโภค และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

กลยุทธ์ที่ ๓ การเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง  

๑. สนับสนุนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน (รายการผู้ว่าฯ มาแล้ว) 
๒. ปลุกจิตสํานึกความรักชาติโดยให้วัดเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมร่วมกัน  
๓. สนับสนุนเครือข่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินผ่านวิทยุชุมชนและสื่อต่าง ๆในพื้นที่  
๔. สนับสนุนการติดตั้งกล้อง CCTV เพ่ือประโยชน์ด้านการจราจรและปราบปรามอาชญากรรม  

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาความพร้อมของเมืองชุมทาง/เมืองอุตสาหกรรม  
๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคมและการขนส่งเพื่ออํานวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการขนส่ง

และคมนาคม 
๒. วางระบบการถือครองและการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  
๓. จัดวางผังเมืองให้เป็นระบบและเป็นเมืองน่าอยู่ 
๔. ส่งเสริมการผลิตบุคลากรภาคแรงงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม  

 

๕.๗ การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาประสิทธิภาพการการบริหารจัดการตามหลักบูรณาการและหลักธรรมาภิบาล  
๑. นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบการบริหารจัดการ  
๒. เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง  
๓. พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ โดยยึดหลัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
๔. พัฒนาสมรรถนะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง  
๕. สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการติดตามผลการดําเนิน

โครงการของภาครัฐ  
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามหลัก PMQA  

๑. ส่งเสริมความร่วมมือของส่วนราชการในการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
๒. ส่งเสริมผู้นําของส่วนราชการระดับจังหวัด อําเภอในเรื่องนโยบายการกํากับองค์กรที่ดี  
๓. สนับสนุน ประสานงานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
๔. สนับสนุนกลไกการบริการประชาชนแบบ One Stop Servive ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
๕. สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามสิทธิประโยชน์  
๖. มีระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ 

 

นโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๑. ส่งเสริม/สนับสนุนการดําเนินงานด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดี 



 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ 
๒. พัฒนาระบบน้ําอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ 
๓. ขยายเขตไฟฟูาให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน 

 ด้านเศรษฐกิจ 
๑. สนับสนุนการทําการเกษตรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและศักยภาพของประชาชนในตําบล  
๒. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพต่างๆ 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑. จัดให้มีภาชนะรองรับขยะและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยภายในตําบลและหมู่บ้าน 
๒. ปรับปรุงแหล่งน้ําธรรมชาติให้อยู่ในสภาพที่อํานวยประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด  

 ด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 
๒. จะเชิดชู สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๓. ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔. การเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  

 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 

การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
 

๑. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
๑.๑ ราษฎรไม่มีอาชีพเสริม 
๑.๒ ไม่มีระบบประกันราคาสิ้นค้าเกษตร 
๑.๓ ราษฎรขาดท่ีทํากินในการเกษตร 
๑.๔ ราษฎรขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
๑.๕ ราษฎรไม่มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง 
๑.๖ ราษฎรไม่มีการรวมกลุ่ม 

 

๒. ปัญหาด้านสังคม 
 

๒.๑  ด้านครอบครัวและชุมชน 
๒.๑.๑ ไม่มีระบบการเรียนรู้และการรวมกลุ่มอย่างถาวร 
๒.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์  ถูกทอดทิ้ง 
๒.๑.๓ เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแลไม่เหมาะสมกับวัย 
๒.๑.๔ คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม 
๒.๑.๕ การปูองกันโรคติดต่อในท้องถิ่นไม่ดีเท่าที่ควร 
๒.๑.๖ ไม่มีแหล่งเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ 

 

๒.๒   ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 



๒.๒.๑ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังไม่เพียงพอ 
 

๒.๓  ด้านกีฬาและนันทนาการ   
๒.๓.๑ ขาดผู้นําด้านการกีฬาในชุมชน  กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 
๒.๓.๒ ชุมชนมีสถานที่ออกกําลังกายและท่ีพักผ่อนไม่เพียงพอ  

 

๒.๔  ด้านยาเสพติด 
๒.๔.๑ การให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดไม่ทั่วถึง 
๒.๔.๒ ยาเสพติดแพร่ระบาด 

 

๓. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

๓.๑  ด้านคมนาคม 
๓.๑.๑  การเดินทางถนนบางสายไม่สะดวก  เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง 

 

๓.๒ ด้านสาธารณูปโภค 
๓.๒.๑ ระบบไฟฟูา  ประปา  ไม่ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 
๓.๒.๒ ไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอ 

 

๔)  ปัญหาด้านแหล่งน้ า     
๔.๑  แหล่งน้ําสําหรับอุปโภคและบริโภค 

๔.๑.๑ ขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 
๔.๑.๒ ราษฎรไม่มีภาชนะเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
๔.๑.๓ ราษฎรขาดระบบประปาที่ดีในหมู่บ้าน 
๔.๑.๔ ราษฎรขาดระบบชลประทานที่ดี 
๔.๑.๕ ไม่มีทางระบายน้ําและแหล่งเก็บกักน้ําธรรมชาติ 
๔.๑.๖ ไม่มีคูระบายน้ํา  และทํานบกั้นน้ํา 
๔.๑.๗  คู คลอง และเหมืองขาดการปรับปรุงดูแล 

๔.๒  แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร 
๔.๒.๑ ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําที่มีอยู่อย่างเต็มที่ 
๔.๒.๒ แหล่งน้ําธรรมชาติตื้นเขิน 
๔.๒.๓ แหล่งน้ํามีไม่เพียงพอ 
 

 
๕. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
 

๕.๑ ปูองกันโรคระบาด  โรคติดต่อ 
๕.๑.๑ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
๕.๑.๒ ขาดความรู้ในเรื่องสุขภาพอนามัยการปูองกันและการส่งเสริมสุขภาพ  

 



๖. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
 

๖.๑ ด้านการเมือง  การปกครอง 
๖.๑.๑ ขาดกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง 
๖.๑.๒ ประชาชนไม่เข้าใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง  

 ๖.๒  ด้านการเมือง - การบริหาร 
๖.๒.๑ บุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
๖.๒.๒ ไม่มีอาคารที่ทําการท่ีเหมาะสม 

 

๗. ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 

๗.๑  ด้านการศึกษา 
๗.๑.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาไม่เพียงพอ 
๗.๑.๒ ขาดเงินทุนและโอกาสในการศึกษาต่อ 
๗.๑.๓ สถานศึกษาไม่ได้มาตรฐานเมื่อเทียบกับสถานศึกษาในชุมชนเมือง  
๗.๑.๔ เด็กก่อนวัยเรียน  ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 
๗.๑.๕ เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  ให้ความสําคัญกับการกีฬาน้อย 

 

๗.๒  ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
๗.๒.๑ ขาดการรณรงค์ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
๗.๒.๒ ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนวัด 

 

๘. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๘.๑ ด้านแหล่งน้ําธรรมชาติ 
๘.๑.๑ ขาดงบประมาณในการพัฒนา 
๘.๑.๒ ขาดการมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ตามถนน ริมแม่น้ําลําคลอง ตลอดจนการดูแลสถานที่สาธารณะ 

 
วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึง
โอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของท้องถิ่น รวมทั้ง
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน      ของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมิน
สถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคําถามว่า   “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สําหรับ
ใช้เป็นประโยชน์ในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัย
ภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส(Opportunity – O) และ
อุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

 
 



 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ     
เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ์  

โดยใช้เทคนิค SWOT analysis มีดังนี้ 
จุดแข็ง (Strengths: S) 

๑. พ้ืนที่การปกครองในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ์ ไม่กว้าง เขตการรับผิดชอบไม่มากทําให้  
ง่ายแก่การบริหาร 

๒. ราษฎรในชุมชนไม่หนาแน่นส่วนมากเป็นคนในพ้ืนที่สะดวกในการติดต่อประสานงานในการทํา  
โครงการและกิจกรรม 

๓. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิต  และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
๔. พ้ืนที่ตําบลบ้านโพธิ์เป็นที่ราบลุ่มเหมาะที่จะทําการเกษตร ทํานา ทําสวน และเลี้ยงสัตว์ 
๕. องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ์เป็นองค์กรขนาดเล็ก เจ้าหน้าที่ไม่มากและเป็นคนในพ้ืนที่   

รู้สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
 

จุดอ่อน (Weaknesses:  W) 
๑. องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ์เป็นองค์กรขนาดเล็ก  รายได้น้อยงบประมาณมีจํากัด  
๒. พนักงานและเจ้าหน้าที่มีน้อยไม่พอกับปริมาณงานและภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
๓. สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม น้ําท่วมถึง ในฤดูฝน และขาดแคลนน้ําในหน้าแล้ง 
๔. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ 

 

โอกาส (Opportunities:  O) 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้การสนับสนุนการดําเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  เป็นต้น 
๒. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  

๒๕๔๒กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๓. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการกระจายอํานาจการบริหารให้ท้องถิ่นดําเนินการเอง  ตามท่ีกฎหมาย   
และระเบียบกําหนด  

๔. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม   
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากข้ึน 

๕. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 

๖. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสําคัญในการปูองกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๗. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน “โครงการเศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดํารัสของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 
๘. รัฐบาลมีนโยบายให้ความสําคัญกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 



ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threats :  T) 
๑. สภาวะการทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ   ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
๒. สภาวะการทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๓. การเปลี่ยนรัฐบาลทําให้นโยบายเปลี่ยนแปลง  และไม่ต่อเนื่อง 
๔. ชุมชนและประชาชนขาดการร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
๕. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ทําให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่   

และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 

บทที่  ๔ 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมาย 
 

   

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ์  ได้กําหนดวิสัยทัศน์(Vision)  เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติเป็นจุดหมาย

และปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้าตําบลบ้านโพธิ์  เป็นตําบลที่มีประชาชนส่วนใหญ่
พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข  และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมดี  จึง
ได้กําหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้                                           

"มุ่งพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน สร้างพ้ืนฐานอาชีพมีงานทํา เสริมนําการท่องเที่ยวท้องที่ คนดีด้วยศึกษาและอนามัย 
สิ่งแวดล้อมสดใส บริหารรวมใจแบบมีส่วนร่วม" 
 

พันธกิจ (MISSION) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์  
๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่แบบยั่งยืน โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น เพ่ือการรองรับการขยายตัว

ของชุมชนอนาคต 
๒. ส่งเสริมและสร้างงานแก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยสอดคล้องกับศักยภาพชุมชน 
๓. การพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของชุมชน 
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการส่งเสริมการเรียนรู้ บริการสาธารณสุข  
๕. การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน 
๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา   
๑. การได้รบบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
๒. ดําเนินการให้ประชาชนในพื้นท่ีมีอาชีพและเกิดรายได้  โดยสอดคล้องกับศักยภาพชุมชน  
๓. ดําเนินการให้เกิดการพัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของชุมชน 
๔. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการศึกษา  และสาธารณสุข  
๕. คุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนมีความสมดุลไม่เกิดมลพิษ 
๖. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  (Goals) 

 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น  (Goals) 

ตัวชี้วัด                                              
(kpls) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน                                

(Baseline Data) 
ปี ๕๖-๖๐ 

เป้าหมาย (Targets) 

ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ๑) จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑) การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมยังไม่ทั่วถึง   ๗๐ % ๓๐ % ๔๐ % ๕๐ % ๖๐ % ๗๐ % 

สาธารณูปโภค ๒) ร้อยละของจํานวนไฟฟูาสาธารณะที่เพียงพอต่อ ๒) ไฟฟูาสาธารณะมีไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง                                                                                            ๖๐ % ๒๐ % ๓๐ % ๔๐ % ๕๐ % ๖๐ % 

 ความต้องการของประชาชน                                         

 ๓) ร้อยละของแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรและเพื่อการ ๓) แหล่งน้ําตื้นเขินและมีวัชพืชปิดทางระบายน้ํา ๔๐ % ๑๐ % ๑๐ % ๑๕ % ๑๕ % ๒๐ % 

 อุปโภคบริโภคได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได ้                

 ๔) ประชาชนมีน้ําประปาสะอาดสําหรับอุปโภคและ ๔) ระบบประปาเดิมมีสภาพการใช้งานท่ียาวนาน  ๖๐ % ๒๐ % ๓๐ % ๔๐ % ๕๐ % ๖๐ % 

  ชํารุดบ่อย ต้องเสียงบประมาณในการซ่อมซอม       
  เป็นจํานวนมาก       
๒. การให้บริการสาธารณะ ๑) ร้อยละของประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูล ๑) ช่องทางการสื่อสารยังไม่ทั่วถึง ๘๐ % ๔๐ % ๕๐ % ๖๐ % ๗๐ % ๘๐ % 

อย่างทั่วถึง ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง        
 ๒) ร้อยละของสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อ ๒) นักเรียนขาดสื่อการเรียนการสอนที่จําเป็นต่อ ๘๐ % ๔๐ % ๕๐ % ๖๐ % ๗๐ % ๘๐ % 

 ความต้องการของนักเรียนระดับก่อนปฐมวัย การพัฒนาการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย       
 ๓) จํานวนร้อยละของประชาชนท่ีได้ออกกําลังกาย ๓) ประชาชนไม่มีสถานท่ีสําหรับออกกําลังกาย ๔๐ % ๑๐ % ๑๐ % ๑๕ % ๑๕ % ๒๐ % 

 สม่ําเสมอ        
 ๔) สัดส่วนของประชากรเจ็บปุวยลดลง ๔) การสาธารณสุขยังไม่ทั่วถึง ๖๐ % ๒๐ % ๓๐ % ๔๐ % ๕๐ % ๖๐ % 

 ๕) จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของประชาชนท่ีได้รับการ ๕) การสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และผู้ด้วย  ๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ % 

 สงเคราะห์ คนชรา คนพิการ และผู้ด้วยโอกาส โอกาสยังไม่ทั่วถึง       
 ๖) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของ ๖) ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจ ๕๐ % ๒๐ % ๒๐ % ๒๐ % ๓๐ % ๓๐ % 

 อปท.ได้รับการพัฒนาความรู ้ การให้บริการสาธารณะของรัฐ       



         

 
 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น  (Goals) 

ตัวชี้วัด                                              
(kpls) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน                                

(Baseline Data) 
ปี ๕๖-๖๐ 

เป้าหมาย (Targets) 

ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๓. การจัดระเบียบสังคมให้มีความ  ๑) จํานวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกาย  ๑) ประชาชนยังขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบต่อ ๔๐ % ๑๐ % ๑๐ % ๑๕ % ๑๕ % ๒๐ % 

มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและ เพศ และยาเสพติดลดลง สังคม       

ทรัพย์สิน         

๔. ประชาชนมีงานทํา  มีรายได้ ๑) สัดส่วนของประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ๑) ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ๕๐ % ๑๕ % ๑๕ % ๑๕ % ๑๕ % ๒๐ % 

๕. การบริหารจัดการ  ๑) จํานวนต้นไม้ที่เพิ่มขึ้น ๑) ในพื้นที่มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นน้อย ๒๐% ๑๐ % ๑๐ % ๑๕ % ๑๕ % ๒๐ % 

ทรัพยากรธรรมชาติและ ๒)ร้อยละความสําเร็จของแผนการจัดการขยะชุมชน ๒) ประชาชนยังมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชน ๗๐ % ๔๐ % ๔๐ % ๕๐ % ๖๐ % ๖๐ % 

สิ่งแวดล้อม  น้อย       

 ๓) ร้อยละของจํานวนภาชนะรองรับขยะมูลฝอยท่ี ๓) จํานวนภาชนะรองรับขยะมีไม่เพียงพอต่อความ ๗๐ % ๓๐ % ๔๐ % ๕๐ % ๖๐ % ๗๐ % 
 เพียงพอต่อความต้องการ ต้องการ       

๖. การอนุรักษ์ สืบทอด  ๑) ร้อยละของจํานวนเครือข่ายการเฝูาระวังเพิ่มขึ้น ๑) จํานวนประชาขนขาดจิตสํานึกในการมีส่วน ๔๐ % ๑๐ % ๑๐ % ๑๕ % ๑๕ % ๒๐ % 

ศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาจารีต  ร่วมในกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม       
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมม ี ๒) ประชาชนยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง ๒๐% ๑๐ % ๑๐ % ๑๕ % ๑๕ % ๒๐ % 
 ความภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมต่าง  ๆ น้อย       

 ๓) เด็กและเยาวชนได้รับการสนับสนุนด้าน ๓) การสนับสนุนด้านการศึกษายังไม่เพียงพอและ ๘๐ % ๖๐ % ๖๐ % ๖๐ % ๗๐ % ๘๐ % 

 การศึกษาตามนโยบายและรัฐบาล ทั่วถึง       
 ๗.การบริหารในระบบเชิงบูรณาการ ๑) หน่วยงานมีความโปร่งใสในการปฏิบัติตามเกณฑ์ ๑) การขาดจรรยาบรรณในมาตรการปูองกันและ ๘๐ % ๔๐ % ๕๐ % ๖๐ % ๗๐ % ๘๐ % 

เน้นการทํางานโปร่งใส ที่กําหนดไว ้ ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ       
 ๒) ประชาชนท่ีได้รับบริการมีความพึงพอใจในการ ๒) การไม่ได้รับการอํานวยความสะดวกในการ ๕๐ % ๒๐ % ๒๐ % ๓๐ % ๔๐ % ๔๐ % 



 ให้บริการ ให้บริการประชาชน       
         

 



บทที่  ๕ 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ 
 

เพ่ือนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ์  ยุทธศาสตร์หลักท่ีจะดําเนินการให้
ประสบความสําเร็จและแนวทางการพัฒนาไว้  ๘  ยุทธศาสตร์   ๒๕  แนวทาง   ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์  การ
พัฒนาจังหวัดให้บรรลุวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เปูาหมาย 
เพ่ือก่อสร้างและซ่อมแซมบํารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลให้มีความสะดวกและ

มาตรฐาน  เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆให้ประสบความสําเร็จ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความ
สงบเรียบร้อย ด้านเศรษฐกิจ  และด้านความสงบสุขของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวกและรวดเร็ว

ขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม  ดังนี้ 
๑. ก่อสร้างและปรับปรุงบํารุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ําให้เป็นไปด้วยความสะดวก  
๒. ขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ 
๓. ก่อสร้างและขยายและปรับปรุงเขตการบริการประปา 
๔. ขยายเขตบริการสาธารณะอ่ืนๆ ที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า  

 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เปูาหมาย 
เพ่ือสนับสนุนระบบเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้ประชาชนมีความสามารถในการพัฒนาอาชีพและการ

ดําเนินการเป็นกลุ่มทางอาชีพ เพื่อเพ่ิมพูนมูลค่าของสินค้าที่ผลิต  ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  สร้าง
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขความยากจนของจังหวัดนครราชสีมา  

แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริมศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของผลผลิตทางการเกษตร 
๒. เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือน 
๓. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในการพัฒนาอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นให้มี

คุณภาพ เพ่ือการผลิตและพัฒนาอาชีพ และมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยว 
เปูาหมาย 
เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาและเพ่ิมรายได้  พร้อมทั้งเป็นการ

เผยแพร่ชื่อเสยียงของพ้ืนที่ให้เป็นที่รู้จักทางด้านการท่องเที่ยว  ซึ่งตําบลบ้านโพธิ์มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวทั้ง



ทางด้านวัฒนธรรมและศาสนา  อีกท้ังพ้ืนที่ตั้งมีระยะห่างจากเมืองไม่ไกลมากนัก  จึงเป็นพื้นที่พร้อมในการรองรับและ
พัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวได้ 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ประชาสัมพันธ์พ้ืนที่และแหล่งท่องเทียว 
๒. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 
๓. จัดระบบการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงพ้ืนที่ 
 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
เปูาหมาย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดดุลยภาพที่ยั่งยืนของ

จังหวัดนครราชสีมา และเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมชุมชนให้มีสภาพที่พึงประสงค์  ไม่ก่อให้เกิดปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ี 

แนวทางการพัฒนา 
๑. สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
๒. สร้างจิตสํานึกแก่ภาคการผลิตในการลดปัญหามลพิษ 
๓. พัฒนาการบริหารจัดการของเสียชุมชน  

 

๕. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข 
เปูาหมาย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ปฏิบัติภารกิจอันเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายของรัฐบาล

ของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างประชาชนให้มีคุณภาพด้วยสุขภาพอนามัยที่ดี  ให้ประชาชนมีความสุขกับการ
ดํารงชีวิตด้วยความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขชุมชนได้อย่างทั่วถึง  

แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริมการปูองกันและระวังโรคติดต่อ 
๒. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน  

 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
เปูาหมาย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ปฏิบัติภารกิจอันเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายของรัฐบาล

ของจังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือสร้างประชาชนให้มีคุณภาพด้วยระบบการศึกษา  ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา  
แนวทางการพัฒนา 
๑. เพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อภาคบังคับของประชาชน 
๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
เปูาหมาย 



เพ่ือส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น มีความพร้อมในด้านสังคมที่น่าอยู่มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ตลอดจนมีครอบครัวที่อบอุ่นเป็นการวางรากฐานที่ดีของสังคม  ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์สร้างสังคมสงบสุขและพึงปรารถนา  ของจังหวัดนครราชสีมา 

แนวทางการพัฒนา 
๑. เสริมสร้างรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๒. สร้างโอกาสในการดํารงชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในการดํารงชีวิตประจําวัน 
๓. ลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดของชุมชน 
๔. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชุมชน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
เปูาหมาย 
เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐและให้

บรรลุแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม  
๒. ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา  
๓. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)  
๔. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

 
  



ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบํารุงเส้นทางคมนาคม ท่อ 

     ระบายน้ําให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
 
 
 
 
 
 
  
๑.๒ ก่อสร้างขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ 
 
๑.๓ ก่อสร้างและขยายและปรับปรุงเขตการบริการประปา 

 
๑.๔ ขยายเขตบริการสาธารณะอ่ืนๆ ที่ประชาชนพึง 

ได้รับอย่างถ้วนหน้า 

๑.๑.๑ ก่อสร้างถนน 
๑.๑.๒ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
๑.๑.๓ ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
๑.๑.๔ ปรับปรุงรางระบายน้ํา 
๑.๑.๕ ก่อสร้างสะพาน 
๑.๑.๖ ปรับปรุงสะพาน 
๑.๑.๗ การจัดการผังเมือง 
๑.๑.๘ ขุดลอกคลองส่งน้ํา  
๑.๑.๙ ปรับปรุงระบบชลประทาน 
๑.๒.๑ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะแรงต่ํา 
๑.๒.๒ ติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ   
๑.๓.๑ ขยายเขตการบริการประปา 
๑.๓.๒ ปรับปรุงการบริการประปา 
๑.๔.๑ ติดตั้งตู้ระบบโทรศัพท์ 
๑.๔.๒ บํารุงรักษาตู้ระบบโทรศัพท์ 
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 
 

๒.๑ ส่งเสริมศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ 
     ของผลผลิตทางการเกษตร 
 
 
๒.๒ เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและ 

๒.๑.๑ จัดตั้งแหล่งการเรียนรู้หรือศูนย์ถ่ายทอด        
        เทคโนโลยีทางการเกษตร 
๒.๑.๒ ฝึกอบรมการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
๒.๑.๓ ผลิตปุ๋ยธรรมชาติแทนปุ๋ยเคมี 
๒.๒.๑ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพ 



 
 
 

 

     กลุ่มอาชีพ  
๒.๓ ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือการผลิตและพัฒนา  
     อาชีพ 

๒.๒.๒ ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงานท้องถิ่น 
๒.๓.๑ ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางอาชีพ 
๒.๓.๒ สร้างสถานที่จัดแสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยว ๓.๑ ประชาสัมพันธ์พ้ืนที่และแหล่งท่องเที่ยว 

 
๓.๒ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 

 

๓.๑.๑ จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
๓.๑.๒ จัดงานประจําปีของตําบล 
๓.๒.๑ พัฒนาปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
๓.๒.๒ สร้างสาธารณูปโภคของสถานที่ท่องเที่ยวให้พร้อม 
๓.๒.๓ ปรับปรุงข้อมูล รวบรวมประวัติสถานที่เป็นเรื่องราว 
        ทีง่า่ยตอ่การเข้าใจและนา่สนใจ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

 

๔.๑ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ 
     ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 
 
๔.๒ สร้างจิตสํานึกแก่ภาคการผลิตในการลดปัญหา 
     มลพิษ. 
 
 
๔.๓ พัฒนาการบริหารจัดการของเสียชุมชน 
 

๔.๑.๑ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสํานึกให้อนุรักษ์ 
        ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้ม 
๔.๑.๒ จัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางด้าน 
        สิง่แวดล้อมของชมุชน 
๔.๒.๑ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสํานึกให้กับ 
        ผูป้ระกอบการในการลดมลพิษ 
๔.๒.๒ กํากับ ดูแล ผู้ประกอบการในการก่อมลพิษ 
๔.๒.๓ ออกข้อบัญญัติตําบลเพื่อการปูองกันมลพิษ 
๔.๓.๑ เพ่ิมบุคลากรและอุปกรณ์ในการจัดการจัดเก็บของเสีย 
๔.๓.๒ ฝึกอบรมการจัดการของเสียที่ถูกสุขลักษณะ 
๔.๓.๓ ร่วมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องที่อ่ืนในการ 
         กําจัดของเสีย 

  ๕.๑.๑ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ปูองกันโรคและการรักษาสุขภาพ 



๕.๑.๒ ประสานกับหน่วยงานสาธารณสุข  อสม. ในการ   
        เฝูาระวังโรคติดต่อ 
๕.๑.๓ พ่นยาปูองกันการระบาดของไข้เลือดออก 
๕.๒.๑ บริการตรวจสุขภาพประจําปี 
๕.๒.๒ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ 
๕.๒.๓ สร้างสถานที่ออกกําลังกายประจําหมู่บ้าน 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 

๖.๑ เพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อภาคบังคับของ 
     ประชาชน 
 
 
 
 
๖.๒ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และช่องทางการรับรู้ข้อมูล  
     ข่าวสาร 
 

๖.๑.๑ โครงการแนะแนวทางการศึกษา 
๖.๑.๒ จัดทุนการศึกษาแก่เด็กที่เรียนดีแต่ยากจน 
๖.๑.๓ พัฒนาและปลูกผังค่านิยมทางการศึกษาท่ีดี 
       แก่ประชาชนชุมชน 
๖.๑.๔ สร้างความเชื่อม่ันในระบบการศึกษาของสถานศึกษา 
        ชุมชน 
๖.๒.๑ พัฒนา ปรับปรุง หอกระจายข่าวหมู่บ้าน 
๖.๒.๒ ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตตําบล 
๖.๒.๓ จัดหาหนังสือ เอกสาร วารสาร สิ่งตีพิมพ์ ฯ 
        ให้เพียงพอตอ่ความตอ้งการ 
๖.๒.๔ ปรับปรุงที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน 
 

๗. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 
 

๗.๑ ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ  
     ประชาชน 

๗.๑.๑ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตํารวจในการรักษาความ  
        ปลอดภัยของชมุชน 



 
 
๗.๒ ลดปัญหายาเสพติดของชุมชน 
 
 
 
๗.๓ จัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 
๗.๔ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

๗.๑.๒ ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในการรักษาความสงบ 
        ของชมุชน 
๗.๒.๑ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ปัญหายาเสพติด 
๗.๒.๒ สนับสนุนและขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่  
       ตาํรวจในการปราบปราม 
๗.๒.๓ จัดงานกีฬาต้านยาเสพติด 
๗.๓.๑ สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ 
๗.๓.๒ สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนชรา 
๗.๔.๑ จัดงานวันสําคัญทางศาสนา 
๗.๔.๒ จัดงานวันสําคัญของชาติ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๘.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร  
     ทุกภาคส่วน 
 
 
๘.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ 
     องค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
 
 
 
 
 

๘.๑.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเข้ามามีบทบาทและ 
        ส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถ่ิน 
๘.๑.๒ จัดทําประชาคมให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและ 
        ข้อเสนอแนะ 
๘.๒.๑ เสริมสร้างให้ความรู้ ทักษะแก่บุคลากรองค์ 
        การบริหารสว่นตาํบล 
๘.๒.๒ จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เสริมสร้างศักยภาพ  
        ในการบริหารจัดการ 
๘.๒.๓ ปรับปรุงอัตราบุคลากรให้สามารถบริการจัด  
        การตอบสนองความตอ้งการประชาชน 
๘.๒.๔ องค์การบริหารส่วนตําบลเคลื่อนที่ 



๘.๓ ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตาม
มาตรฐานสากล (PSO) 
 

๘.๓.๑ เสริมสร้างและปรับปรุงการบริหารงานเพื่อการ 
        บรกิารประชาชนสูส่ากลตามมาตรฐานสากล 
๘.๓.๒ ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารที่ทําการรองรับ 
        การบริการประชาชน 
๘.๓.๓ รณรงค์สร้างจิตสํานึกในการพัฒนาสังคม 
๘.๓.๔ ฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือตรวจสอบดูแลชุมชน  
        และสังคม 
 
 

 
 
 
 
 
 

บทที่  ๖ 
 

การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม ประเมินผล 
 
๖.๑ แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางท่ี ๑  ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม  ท่อระบายน้ําให้เป็นไปด้วยความสะดวกสบาย 
 

โครงการ ตัวชี้วัด เปูาหมาย ผู้รับผิดชอบ 



ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 
๑. การจัดทําปูายชื่อหมู่บ้าน/
ปูายชื่อซอย/ปูายชื่อถนน/ปูาย
ชื่อตําบล 

 

- จํานวนที่ติดตั้งปูาย หมู่ ๑- หมู่ ๑๐ 
 

๑๐ หมู่บ้าน ๑๐  - - - - ส่วนโยธา 
 

๒. การก่อสร้างถนน  
 

- ความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม ๑๕๐ เส้นทาง ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ส่วนโยธา 

๓. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
 

- จํานวนถนนที่ทําการซ่อมแซม ๕๐ เส้นทาง ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ส่วนโยธา 

๔. ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
 

- การระบายน้ํามีความคล่องตัวไม่ท่วมขัง ๕๐ ราง ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ส่วนโยธา 

๕. ปรับปรุงซ่อมแซมราง
ระบายน้ํา 
 

- การระบายน้ํามีความคล่องตัวไม่ท่วมขัง ๑๐ ราง ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ส่วนโยธา 

๖. ก่อสร้างสะพาน 
 

- การคมนาคมสะดวก ๓ แห่ง - ๑ - ๑ ๑ ส่วนโยธา 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางท่ี ๒  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ 
 

โครงการ ตัวชี้วัด เปูาหมาย ผู้รับผิดชอบ 



ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 
๑. ขยายเขตไฟฟูา 

 
- ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟูาอย่าง
ทั่วถึง 
 

๕๐ จุด ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ส่วนโยธา 
 

๒. ติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ
และขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  

 

- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

๓๐๐ จุด ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ส่วนโยธา 

         
         
         
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางท่ี ๓  ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขยายเขตการให้บริการประปา 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๑. ขยายเขตการให้บริการ
น้ําประปา 

 

- ประชาชนได้ใช้น้ําประปาอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 
 

๓๐๐ หลัง ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ส่วนโยธา 
 

๒. ปรับปรุงระบบผลิตน้ําประปา 
  

 

- ประชาชนมีน้ําประปาสะอาด สําหรับ
อุปโภคบริโภค 

๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่วนโยธา 

๓. โครงการจัดหาถังเก็บกัก
น้ําประปา 

- ประชาชนมีน้ําประปาสะอาด สําหรับ
อุปโภคบริโภค 

๕๐ จุด ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ส่วนโยธา 

         
         
 
 
 
 
 
 
 

        

 



 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางท่ี ๔  ส่งเสริมการเชื่อมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย ทํานบกั้นน้ํา ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหล่งน้ํา 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๑. โครงการขุดลอกคลองส่งน้ํา 
 

- ประชาชนมีน้ําใช้ตลอดฤดูแล้งและ
ระบายน้ําแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 
 

๕ แห่ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่วนโยธา 
 

๒. โครงการขุดลอกคลองลําตะคลอง 
  

 

- ประชาชนมีน้ําใช้ตลอดฤดูแล้งและ
ระบายน้ําแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 
 

๑ แห่ง - - ๑ - - ส่วนโยธา 

๓. โครงการขุดลอกเหมืองยืม 
 

- ลดน้ําท่วมพืชผลทางการเกษตร ๒ แห่ง - - ๑ ๑ - ส่วนโยธา 

๔. โครงการเหมืองดาดคอนกรีต 
 
 

- ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ําใช้ในการทํา
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

๔ แห่ง - ๑ ๑ ๑ ๑ ส่วนโยธา 

๕. โครงการก่อสร้างทํานบก้ันน้ํา 
 
 

- ปริมาณน้ําที่กักเก็บไว้ใช้ ๒ แห่ง ๑ - ๑ - - ส่วนโยธา 



 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี ๑  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๑. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
 

- ประชาชนสามารถผลิตปุ๋ยใช้ได้เอง 
 

๒๕๐ ราย ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ สํานักปลัด 
 

๒. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ 
  
 
 
 
 
 

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนว 
พระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง  ๓๐ % 

๑๐ หมู่บ้าน ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ สํานักปลัด 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี ๒  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๑. โครงการส่งเสริมการศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 
 
 
 

- จํานวนภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีส่งเสริม
และอนุรักษ์ไว้ 
 

๑๐ หมู่บ้าน ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ สํานักปลัด 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี ๓  ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสินค้าชุมชน 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๑. โครงการส่งเสริมอาชีพหลังฤดู 
เก็บเก่ียว 

- ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีคุณภาพชีวิต
ดีขึ้น 

๑๐ หมู่บ้าน ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ สํานักปลัด 
 



  
๒. โครงการอบรมอาชีพเสริมแก่
เกษตรกร 
  

- ประชาชนมีอาชีพเสริมมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 

๑๐ หมู่บ้าน ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ สํานักปลัด 
 

๓. โครงการส่งเสริมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 
 

- สามารถเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตทาง
การเกษตร 

๑๐ หมู่บ้าน ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ สํานักปลัด 
 

๔. โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 

- จํานวนประชาชนที่ว่างงาน/จํานวน
ประชากรทิ้งถ่ินฐานลดลง 

๑๐ หมู่บ้าน ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ สํานักปลัด 
 

 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี ๔  เพ่ิมความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรมและสินค้าชุมชน 
 



โครงการ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๑. ปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจําตําบล 

 

- มีสถานที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
 

๑ แห่ง ๑ - - - - สํานักปลัด 
 

๒. ฝึกอบรมการพัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตร 

 

- จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๒๕๐ ราย ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ สํานักปลัด 
 

๓. สร้างสถานที่จัดแสดงและ
จําหน่ายสินค้า OTOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จํานวนสถานที่แสดงและจําหน่ายสินค้า 
OTOP 
 

๑ แห่ง ๑ - - - - สํานักปลัด 
 

 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี ๑  ประชาสัมพันธ์พ้ืนที่และแหล่งท่องเที่ยว 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๑. จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
 

 

- จํานวนเอกสารจัดพิมพ์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
 

๕,๐๐๐ ใบ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ สํานักปลัด 
 

๒. จัดงานสงกรานต์ประจําปีของ
ตําบล 

 

- จํานวนงานกิจกรรมและประชาชน
ผู้เข้าร่วม  

๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่วนการศึกษาฯ 

๓. จัดงานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 

- จํานวนงานกิจกรรมและประชาชน
ผู้เข้าร่วม  

๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สํานักปลัด 
 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี ๒  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๑. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
ปราสาทหินพนมวัน 

 

- ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี 
 

๑ ครั้ง - - ๑ - - ส่วนโยธา 
 

๒. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนินอรพิม 
 

- ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ๑ ครั้ง - ๑ - - - ส่วนโยธา 
 

๓. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ 
สระเพลง 
 

- สถานที่ท่องเที่ยวมีจํานวนนักท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึนและประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  

๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่วนโยธา 
 

๔. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่ง  
ลําบริบูรณ์ 
 
 
 

จํานวนสถานที่ท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ๒ ครั้ง - ๑ - - ๑ ส่วนโยธา 
 



 
 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี ๓  พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เข้าแหล่งท่องเที่ยวและปูานบอกทาง 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๑. โครงการปรับปรุงปูายบอกทาง
แหล่งท่องเที่ยว 

 

- ความสะดวกในการเดินทางไปแหล่ง
ท่องเที่ยว 
 

๔  แห่ง - ๑ ๑ ๑ ๑ ส่วนโยธา 
 

๒. สร้างสาธารณูปโภคของสถานที่
ท่องเที่ยวให้พร้อม 
 
 
 
 
 

- นักท่องเที่ยวมีความสะดวกและมี
ปริมาณเพ่ิมข้ึน 

๑ แห่ง ๑ - - - - ส่วนโยธา 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี ๔  จัดการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงพ้ืนที่และปูายบอกทาง 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๑. โครงการปรับปรุงข้อมูล  
รวบรวมประวัติ เรื่องราวที่น่าสนใจ
ของแหล่งท่องเที่ยว 

 

- นักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงประวัติความ
เป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว 
 

๑ แห่ง ๑ - - - - สํานักปลัด 
 

๒. โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ของสถานที่ท่องเที่ยว 
 

- นักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการ
เดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว 

๕ แห่ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สํานักปลัด 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี ๑  สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๑. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เพ่ือสร้างสํานึกให้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ม 

-  จํานวนประชากรที่ให้ความร่วมมือใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่วนสาธารณสุขฯ 
 



  
๒. โครงการจัดทําบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางด้าน
สิ่งแวดล้อมของชุมชน 
 

- จํานวนกลุ่มประชากรที่ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 
 

๑๕ ครั้ง ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ส่วนสาธารณสุขฯ 
 

๓. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จํานวนต้นไม้ท่ีปลูกเฉลิมพระเกียรติ
และประชาชนมีสถานที่พักผ่อน 

๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สํานักปลัด 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี ๒  สร้างจิตสํานึกแก่ภาคการผลิตในการลดปัญหามลพิษ 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 



๑. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เพ่ือสร้างสํานึกให้กับผู้ประกอบการ
ในการลดมลพิษ 

 

-  จํานวนผู้ประกอบการที่ให้ความ
ร่วมมือในการลดมลพิษ 

๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่วนสาธารณสุขฯ 
 

๒. กํากับ ดูแล ผู้ประกอบการในการ
ก่อมลพิษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จํานวนการประกอบการที่ไม่ก่อมลพิษ ๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่วนสาธารณสุขฯ 
 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี ๓  การจํากัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลในชุมชนและท้องถิ่น 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๑. โครงการจัดหาภาชนะเก็บขยะมูล
ฝอย 

 

-  จํานวนภาชนะเก็บขยะมีความ
เพียงพอต่อปริมาณขยะท่ีจัดเก็บ 

๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่วนสาธารณสุขฯ 
 

๒. ร่วมกับหน่วยงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการกําจัดของเสีย 
 

- ประสิทธิภาพในการกําจัดขยะมูลฝอย ๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่วนสาธารณสุขฯ 
 

๓. ฝึกอบรมการจัดการของเสียที่ถูก
สุขลักษณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จํานวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่วนสาธารณสุขฯ 
 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี ๔  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๑. โครงการประชาสัมพันธ์การ
อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-  มรดกทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ใน
ท้องถิ่นและประชาชนมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ 

๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สํานักปลัด 
 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
แนวทางท่ี ๑  ส่งเสริมการปูองกันระวังโรคติดต่อ  โรคไม่ติดต่อ  และโรคระบาด 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๑. โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์
ปูองกันโรคและการรักษาสุขภาพ 

 

-  จํานวนประชาชนที่ได้รับบริการ ๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่วนสาธารณสุขฯ 
 

๒. สนับสนุนและประสานกับ 
หน่วยงานสาธารณสุข อสม. ในการ
เผ้าระวังโรคติดต่อ 
 

- จํานวนครั้งการดําเนินการประสานงาน 
 

๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่วนสาธารณสุขฯ 
 

๓. พ่นยาปูองกันการระบาดของ
ไข้เลือดออก 
 

- จํานวนครั้งการพ่นยาปูองกันการ
ระบาดของไข้เลือดออก 

๒๐ ครั้ง ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ส่วนสาธารณสุขฯ 
 

๔. โครงการเฝูาระวังโรคติดต่อ-โรค - ประชาชนมีสุขภาพและอนามัยที่ดี ๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่วนสาธารณสุขฯ 



ระบาด 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
แนวทางท่ี ๒  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีและการฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๑. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
 

-  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
และจํานวนผู้ติด,ผู้เสพหรือกลุ่มเสี่ยงต่อ 
การเก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 
 

๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่วนการศึกษาฯ 
 

๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับสุขภาพ 
 

- จํานวนครั้งของการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ 
 

๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่วนสาธารณสุขฯ 
 



๓. สร้างสนามกีฬาประจําหมู่บ้าน - จํานวนสนามกีฬาประจําหมู่บ้าน ๑๐ แห่ง ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ส่วนโยธา 
 

๔. โครงการส่งเสริมการบริโภคอาหาร
ปลอดภัย 
 

- ประชาชนมีสุขภาพและอนามัยที่ดี ๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่วนสาธารณสุขฯ 
 

๕. โครงการจัดหาวัสดุกีฬา 
 
 
 
 
 

- จํานวนอุปกรณ์กีฬา ๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่วนการศึกษาฯ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
แนวทางท่ี ๑  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในระบบและนอกระบบ 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๑. โครงการอบรมศีลธรรมจริยธรรม 
 

-  จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการ
อบรม 
 

๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สํานักปลัด 
 

๒. โครงการอาหารกลางวันสําหรับ - จํานวนเด็กที่ได้รับประทานอาหาร ๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่วนการศึกษาฯ 



โรงเรียนประถมในเขตตําบลบ้านโพธิ์ 
 

กลางวัน 
 

 

๓. โครงการอาหารเสริม(นม)สําหรับ
โรงเรียนประถมในเขตตําบลบ้านโพธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จํานวนเด็กที่ได้รับประทานอาหาร
เสริม(นม) 

๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่วนการศึกษาฯ 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
แนวทางท่ี ๒  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาเรียนรู้  
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๑. โครงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ -  จํานวนอุปกรณ์การเรียนที่จัดหา/เด็ก ๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สํานักปลัด 



การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กพนมวัน 

 

มีพัฒนาการการเรียนที่ดี  

๒. โครงการจัดหาสื่อการเรียนการ
สอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนม
วัน 
 

- พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กพนมวัน 

๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่วนการศึกษาฯ 
 

๓. โครงการปูองกันยาเสพติดใน
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนมีความรู้และไม่เก่ียวข้องกับยา
เสพติด ๘๐ % 

๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่วนการศึกษาฯ 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
แนวทางท่ี ๓  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 



 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๑. โครงการอินเตอร์เน็ตตําบล 
 

 

-  จํานวนประชาชนที่ใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตตําบล 

๑ แห่ง ๑ - - - - สํานักปลัด 
 

๒. โครงการอบรมศึกษาดูงานด้าน
การศึกษา 
 

- จํานวนบุคลากรด้านการศึกษามี
ประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถ 

๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่วนการศึกษาฯ 
 

๓. โครงการขยายเขตเสียงตามสาย 
 
 

- ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
๗๐ % 

๑๐ หมู่บ้าน ๑๐ - - - - สํานักปลัด 
 

๔. จัดหาหนังสือ เอกสาร วารสาร สิ่ง
ตีพิมพ์ ฯ ให้เพียงพอต่อความต้องการ 

- จํานวนหนังสือ เอกสาร วารสาร 
 สิ่งตีพิมพ์ ฯ  
 

๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สํานักปลัด 
 

๕. ปรับปรุงที่อ่านหนังสือประจํา
หมู่บ้าน 
 
 
 
 

- จํานวนสถานที่อ่านหนังสือประจํา
หมู่บ้านที่มีการปรับปรุง 

๑๐ หมู่บ้าน ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ส่วนโยธา 
 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางท่ี ๑  ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๑. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตํารวจในการ
รักษาความปลอดภัยของชุมชน 
 

-  จํานวนโครงการที่สนับสนุน ๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สํานักปลัด 
 

๒. ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ใน
การรักษาความสงบของชุมชน 
 

- จํานวนตู้ตรวจการณ์ของตํารวจในเขต
พ้ืนที่ตําบลบ้านโพธิ์  (เพ่ิมข้ึนหมู่ละ) 

๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สํานักปลัด 
 

๓. โครงการปูองกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
จราจร 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปริมาณอุบัติเหตุทางถนนที่ลดลง ๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สํานักปลัด 
 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางท่ี ๒  ลดปัญหายาเสพติดของชุมชน 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๑. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปัญหา
ยาเสพติด 
 

-  จํานวนผู้ได้รับข่าวสารด้านยาเสพติด ๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สํานักปลัด 
 

๒. โครงการอบรมเครือข่ายต้านยาเสพติด 
 

- จํานวนสมาชิกเครือข่ายต้านยาเสพติด ๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สํานักปลัด 
 

๓. ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ในการจับกุมและปราบปราม 
 
 
 
 
 
 

- คดียาเสพติดท่ีจับกุมได้ต่อปี ๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สํานักปลัด 
 



 
 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางท่ี ๓  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อ HIV 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๑. อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลบ้านโพธิ์ 
 

- จํานวนโครงการและสุขภาพร่างกายที่
ดีของประชาชน 

๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สํานักปลัด 
 

๒. อุดหนุนสําหรับการบริการ
สาธารณสุขตามโครงการพัฒนางาน 
 

- จํานวนประชาชนที่ได้รับบริการ ๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่วนสาธารณสุขฯ 
 

๓. อุดหนุนกาชาดจังหวัดนครราชสีมา 
 
 

- ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากกาชาด
จังหวัดนครราชสีมา 

๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่วนสาธารณสุขฯ 
 



๔. อุดหนุนกองทุนศูนย์เฉลิมพระ
เกียรติช่วยเหลือผู้ปุวยเอดส์และผู้ติด
เชื้อ HIV 
 
 
 
 
 

- จํานวนผู้ปุวยเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV 
ได้รับการช่วยเหลือ 

๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่วนสาธารณสุขฯ 
 

 

 

  

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางท่ี ๔  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๑. โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 
 

-  จํานวนประชาชนที่เข้าร่วมงาน 
 

๒,๕๐๐ คน ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ส่วนการศึกษาฯ 
 

๒. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนา 
 

- จํานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนา 

๒,๕๐๐ คน ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ส่วนการศึกษาฯ 
 

๓. การส่งเสริมการจัดงานรัฐพิธี - จํานวนผู้เข้าร่วมงานรัฐพิธี ๒,๕๐๐ คน ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ สํานักปลัด 



 
๔. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 
 

- จํานวนผู้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ๒,๕๐๐ คน ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ สํานักปลัด 
 

๕. การส่งเสริมกิจกรรมและประเพณี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 
 
 
 
 

- จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑,๒๕๐ คน ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ส่วนการศึกษาฯ 
 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางท่ี ๕  รณรงค์และประชาสัมพันธ์  เพ่ือปลุกจิตสํานึกด้านคุณธรรม/จริยธรรม  แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๑. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ของประชาชน 

-  จํานวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 
๕๐ % 

๑,๐๐๐ คน ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ สํานักปลัด 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางท่ี ๑  สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
 

โครงการ ตัวชี้วัด เปูาหมาย ผู้รับผิดชอบ 



ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 
๑. ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กร
เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

-  จํานวนงานหรือโครงการที่ประชาชน
และองค์กรภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วม  
 

๑,๐๐๐ คน ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ สํานักปลัด 
 

๒. จัดเวทีประชาคมให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

- จํานวนการประชาคมและเสนอความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

๑,๐๐๐ คน ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ สํานักปลัด 
 

๓. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ อบต. 
 

- ประชาชนได้รับทราบข่าวสารของอบต. ๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สํานักปลัด 
 

๔. โครงการอบรมคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกอบต.  อสม. อปพร. 
ผู้นําชุมชน และข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 

- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  ๙๐ % ๑,๐๐๐ คน ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ สํานักปลัด 
 

๕. โครงการอบรมกฎหมายทั่วไป - จํานวนผู้ร่วมเข้าอบรม ๕๐๐ คน ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ สํานักปลัด 
 

๖. โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 

- ประชาชนในเขตตําบลมีความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตย ๘๐% 

๑,๐๐๐ คน ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ สํานักปลัด 
 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๘  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางท่ี ๒  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๑. เสริมสร้างให้ความรู้ ทักษะ แก่
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล 
 
 

-  จํานวนครั้งการพัฒนาบุคลากรโดย
ได้รับศึกษา อบรมและมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานรองรับภารกิจ 

๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สํานักปลัด 
 

๒. จัดหาอาคารสถานที่ พาหนะ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เสริมสร้างศักยภาพ
ในการบริหารจัดการ 

- จํานวนอาคารสถานที่  พาหนะวัสดุ
และครุภัณฑ์ในการเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพื่อรองรับภารกิจ 

 

๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สํานักปลัด 
 

๓. ปรับปรุงอัตราบุคลากรให้บริหาร
จัดการสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 

- จํานวนของการพัฒนาบุคลากรให้
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมแก่ภารกิจ 

๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สํานักปลัด 
 

๔. โครงการองค์การบริหารส่วนตําบล
เคลื่อนที่ 
 

- จํานวนครั้งขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเคลื่อนที่ 

๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สํานักปลัด 
 

๕. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ของข้าราชการ 
 

- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  ๙๐ % ๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สํานักปลัด 
 

๖. โครงการจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ในสํานักงาน 
 

- ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
ประชาชน 

๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สํานักปลัด 
 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางท่ี ๓  ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริการประชาชน 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 

๑. โครงการลดขั้นตอนระยะเวลา
ทํางาน 
 

-  ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการให้บริการ 

๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สํานักปลัด 
 

๒. โครงการให้บริการในช่วงเวลาพัก
กลางวันและวันหยุดราชการ 
 

- ประชาชนได้รับบริการรวดเร็ว  ๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สํานักปลัด 
 

๓. โครงการ อบต.สัญจร 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง ๕ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สํานักปลัด 
 



 
 

 

 

 

ตารางเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาและองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ์ 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธ์ิ 

๑. โครงสร้างพื้นฐาน ๒.ด้านเศรษฐกิจ ๓.ด้านการท่องเที่ยว ๔.ด้านอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.ด้านการ
สาธารณสุข 

๖.ด้าน
การศึกษา 

๗.ด้านสังคม ๘.ด้านบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

๑.การบริหารจัดการน้ํา
เพื่อการพัฒนาจังหวัด 
 

√   √   √  

๒. การพัฒนาการเกษตร 
 

√ √  √   √  

๓. การพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ไหม 
 

        

๔. การพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยว  
 

 √ √ √  √ √  

๕. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

  √ √ √  √  



๖. การพัฒนาสังคมและ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน  
 

 √  √  √ √  

๗. การบริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  
 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

 

 



๖.๒  การติดตามและประเมินผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

ข้อ ๒๖  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย  
๑.  สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวน ๓ คน 
๒.  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
๓.  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
๔.  หัวหน้าส่วนบริหารที่คัดเลือกกันเองสามคน 
๕.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวน ๒ คน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานกรรมการ  และกรรมการอีกคนหนึ่งทําหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ 

๑.  กําหนดแนวทาง วิธรการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  ๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน 
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี   ทั้งนี้ ให้ติดประกาศโดยเปิดเผย  
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

 

๖.๓  ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
 จัดทําตารางการติดตาม โดยกําหนดเวลาดําเนินการแล้วติดตามว่าดําเนินการตามที่กําหนดไว้หรือไม่  

การติดตาม (Monitoring)  
การติดตามนั้น จะทําให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปี ถึงระยะใด

แล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant  Chart ที่จะทําให้หน่วยงานสามารถ
ติดตามได้ว่าการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการดําเนินการช่วงใด  ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
ไว้หรือไม่  แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าวมาแล้ว 

การประเมินผล (Evaluation)  
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  จําเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard  criteria) และตัวชี้วัด 

(Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดย
ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีสําคัญ ใน ๒ ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน  และเกณฑ์การประเมินโครงการ การ
ประเมินผลจะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานสําหรับการประเมินผลเพ่ือให้เกิดความชัดเจน   เป็นระบบ  มีมาตรฐานและเป็น
ที่ยอมรับ เกณฑ์ที่สําคัญ คือ 

๑.  ผลผลิต (OUTPUT) วัดระดับความสําเร็จและความล้มเหลวของผลผลิตของโครงการ เป็นการ 
พิจารณาในเรื่องของเวลา ค่าใช้จ่าย คุณภาพ 

๒.   ผลลัพธ์ (OUTCOME) วัดระดับความสําเร็จและความล้มเหลวของผลลัพธ์ของโครงการ เป็น 
การพิจารณาถึงผู้ได้รับผลประโยชน์ของโครงการ 



 

๖.๔ ห้วงเวลาในการประเมินผล 
ห้วงเวลาในการติดตาม 

ครั้งที่  ๑  ระหว่างวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์ 
ครั้งที่  ๒  ระหว่างวันที่  ๑  พฤษภาคม  ถึงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม 
ครั้งที่  ๓  ระหว่างวันที่  ๑  สิงหาคม  ถึงวันที่  ๓๑  สิงหาคม 

ดําเนินการประเมินผลโครงการ  ระหว่างวันที่  ๑  กันยายน  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จในแต่ละปีควรจะมีการติดตามการนําแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารนําเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน 
ธันวาคม ของทุกปี 

 

 

 

 

 


