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ค าน า 

 
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕ ๕๐  ได้บัญญัติเกี่ยวกับหลักการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน  เพื่อให้การพัฒนาการ
กระจายอํานาจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสามารถแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  โดยมีสาระสําคัญกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบายการ
ปกครอง  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และให้มีอํานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  กําหนด
อํานาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจให้แก่ท้องถิ่นและ
จัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน       ซึ่งได้กําหนดให้แต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนงานโครงการพัฒนาเพ่ือสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน   
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทองถิ่น   เพ่ือเป็นการกําหนดทิศทางในการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการ
และศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น  รวมทั้งเป็นการสอดประสานสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ตลอดจนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล 
 

ดังนั้น เทศบาล ตําบลบ้านโพธิ์  จึงได้ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น จึงได้จัดทํา “แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕ ๘ - ๒๕๖๐) เทศบาลตําบลบ้านโพธิ์ ” ฉบับนี้ขึ้นมาเพ่ือใช้
เป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  เป็นทิศทางการจัดทําแผนดําเนินการ  และประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่น
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐ 
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ค าปรารภ 

 
แผนพัฒนาตําบลบ้านโพธิ์ (พ.ศ.๒๕๕ ๘-๒๕๖๐) เป็นเอกสารที่รวบรวมรายละเอียดแผนงาน/

โครงการในการพัฒนาตําบลในช่วงระยะเวลา ๓ ปี  โดยเชื่องโยงกรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาสามปีฉบับที่แล้วมาท้ัง  ๘  ยุทธศาสตร์การพัฒนา และในแผนพัฒนาสามปีฉบับนี้  ได้
ผสมผสานรวมแผนชุมชนเข้ากับแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อให้เกิดแรงประสานการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน โดยจะมีการนําแผนงานและโครงการจากชุมชนมาเป็นฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล ภายใต้แนวคิดที่ว่า ชุมชนเป็นฐานสําคัญของการพัฒนา  โดย เทศบาลตําบลบ้านโพธิ์จะช่วย
เสริมจุดเด่น ขจัดจุดด้อย  เพ่ิมโอกาสและพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนให้สอดรับทิศทางการพัฒนาของ
เทศบาลตําบลบ้านโพธิ์   ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไว้  ซึ่งยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาในหลายด้านเริ่มปรากฏผลชัดเจนในทางปฏิบัติ  ในขณะเดียวกันการพัฒนาก็ได้มีการเตรียมการ
วางแผนดําเนินงานทั้งในเชิงรุกและเชิงรับอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  เพ่ือให้การบริหารงานของ เทศบาล
ตําบลบ้านโพธิ์  มีทิศทางสอดรับกับการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น  ด้วยหลักการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนของสังคม  โดยเฉพาะภาคประชาชนซึ่งถือเป็นหัวใจในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน   

เทศบาลตําบลบ้านโพธิ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาสามปีฉบับนี้จะแสดงกรอบในการพัฒนา
ท้องถิ่น  และสามารถใช้ประโยชน์ในการประสานการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและขอขอบคุณ      ทุก
ภาคส่วนที่มีส่วนในการจัดทําแผนพัฒนาสําเร็จลุล่วงด้วยดี 

 
 
 

(นายชัยศิริ   ศิริรุ่งสกุลวงศ์) 
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

………………………………………………… 
 

๑.  ลักษณะของแผนสามปี 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕ ๕๐  ได้บัญญัติหลักการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง  
การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐและการตรวจสอบของ
ภาคประชาชน  และในการพัฒนาท้องถิ่นกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเพื่อเป็นทิศทางและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุ
ความสําเร็จตามเป้าหมาย  จึงต้องกําหนดให้มีการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนา
ไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่ง
แนวทาง  และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม  ที่
จะต้องนํามาดําเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์  และ เทศบาล
ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  เพ่ือให้กระบวนการจัดทํา
งบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
(๑) แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
(๒) เป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(๓) เป็นการเชื่อมโยงแผนพัฒนาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(๔) เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  

 

๓. ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
ขั้นตอนที่ ๑   ผู้รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อชี้แจง

วัตถุประสงค์ความสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีและเสนอแผนงานโครงการให้ผู้บริหารพิจารณาและให้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา 

ขั้นตอนที่ ๒   ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาสรุปยุทธศาสตร์  การ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมข้อมูลและปัญหาความต้องการของ
ประชาชน  และคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  เพ่ือร่วมกันพิจารณาจัดทําแผนพัฒนา
สามปีและเมื่อได้แนวทางการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีแล้วจัดประชุมร่วมกับตัวแทนภาคประชาชนว่าจะมี
โครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ขั้นตอนที่ ๓  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยหลัก SWOT 
ขั้นตอนที่ ๔  กําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาสามปี 
ขั้นตอนที่ ๕  จัดทํารายละเอียดของโครงการและกิจกรรมการพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทาง

พัฒนาสามป ี



ขั้นตอนที่ ๖  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาสามปีและเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณา 

ขั้นตอนที่ ๗   คณะกรรมการพัฒนาเสนอแผนพัฒนาสามปีให้คณะกรรมการประสานการ
พัฒนาให้ความเห็นชอบและให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป 
 

๔. ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
การจัดทําแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบ    ให้

เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน
และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้เทศบาลนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช้ทรัพยากรการ
บริหารของเทศบาลตําบลอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด  ซึ่งการวางแผนที่ดีย่อม
ส่งผลให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ 

๑. บรรลุจุดมุ่งหมาย ( Attention of objective)  การวางแผนทุกครั้งจะต้องมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายที่กําหนดให้  การกําหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน    ถ้า
กําหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายได้อย่างสะดวกและเกิด
ผลดี 

๒. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainly) การวางแผนงานเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ
การคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตภายภาคหน้า  การวางแผนที่มีประสิทธิภาพจะคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต
และหาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้แล้ว 

๓. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ( Basis of control)  แผนกําหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการ
ปฏิบัติในหน้าที่การควบคุม  

๔. ประหยัด (Economical Operation)  การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา      เพ่ือ
คิดค้นวิธีการให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นการให้งานในฝ่ายต่างๆ    มีการ
ประสานงานกันดี  กิจกรรมที่ดําเนินอยู่มีความต่อเนื่อง  ลดขั้นตอนการทํางานที่ซ้ําซ้อน 

๕. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ( Encourages Innovation and Creativity)  
การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจ  และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ (นวัตกรรม) และความคิด
สร้างสรรค ์

๖. พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation)กระบวนการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึง
ความร่วมแรงร่วมใจในการทํางานของผู้บริหาร 

๗. พัฒนาการแข่งขัน ( Improves Competitive Strength)   การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
ทําให้องค์กรมีการแข่งขันกันมากขึ้น  ทั้งนี้  เพราะการวางแผนจะเก่ียวข้องกับการขยายขอบข่ายการทํางาน 

๘. ทําให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination)  การวางแผนที่ดีได้สร้างความม่ันใจ 
ในเรื่องเอกภาพท่ีบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร  ทําให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน  มีการ
ประสานงานในฝ่ายต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซ้อนในงานแต่ละฝ่าย  และลดขั้นตอนการทํางาน 
  



ส่วนที่ ๒ 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญ 

----------------------------  

ลักษณะท่ัวไปและประวัติความเป็นมาของพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
ประวัติความเป็นมา 

 

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

ปัจจุบันตําบลบ้านโพธิ์มีหมู่บ้านทั้งหมด ๑๐ หมู่บ้าน  มี นายรุ่งเพชร  ขึงโพธิ์  เป็นกํานันตําบลบ้านโพธิ์   
และมีนายชัยศิริ   ศิริรุ่งสกุลวงศ์ เป็นนายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ์  ตําบลบ้านโพธิ์เป็นตําบล  ๑ ใน ๒๔ 
ตําบล  ของอําเภอเมืองนครราชสีมา อยู่ทางทิศตะวันออกของอําเภอเมืองนครราชสีมาห่างจากตัวอําเภอโดย
ทางรถยนต์   เป็นระยะทาง  ๒๐  กิโลเมตร  
 

ข้อมูลทั่วไป 
 

ท าเลที่ตั้ง  ตําบลบ้านโพธิ์เป็น  ๑  ใน  ๒๔  ตําบลในเขตอําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  มี
อาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง  ๔  ส่วน  ดังนี้  

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

เขตปกครอง    เทศบาลตําบลบ้านโพธิ์มีเขตชุมชน  ๒๑  ชุมชน คือ 
 

ชุมชนที่ ชื่อชุมชน   ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
๑ บ้านยุ้งชุมชน ๑ นางเนื่อง          เอ่ียมโคกสูง ประธานชุมชน 
๒ บ้านยุ้งชุมชน ๒ นายเสนอ         ชูเกาะ ประธานชุมชน 
๓ บ้านโตนดชุมชน ๑ นายโกวิทย์       วิเชียรทว ี ประธานชุมชน 
๔ บ้านโตนดชุมชน ๒ นายวิจิตร        งอกโพธิ์ ประธานชุมชน 
๕ บ้านบูรณะพาณิชย์ชุมชน ๑ นางสุมาลี        เพ็ชรพะเนา ประธานชุมชน 
๖ บ้านบูรณะพาณิชย์ชุมชน ๒ นายวิเชียร       ปานสูงเนิน ประธานชุมชน 
๗ บ้านศรีพัฒนาชุมชน ๑ นายภาคภูมิ      ศิริรุ่งสกุลวงศ์ ประธานชุมชน 
๘ บ้านศรีพัฒนาชุมชน ๒ นายลิขิต         พลสิทธิ์ ประธานชุมชน 



๙ บ้านวังหินชุมชน ๑ นายสมาน       จัดโพธิ์ ประธานชุมชน 
๑๐ บ้านวังหินชุมชน ๒ นางนงค์นุช      กะจ่างโพธิ์ ประธานชุมชน 
๑๑ บ้านมะค่าชุมชน ๑ นางกันทิมา      ใบโพธิ์ ประธานชุมชน 
๑๒ บ้านมะค่าชุมชน ๒ นางสาวนพวงศ์  ถมโพธิ์ ประธานชุมชน 
๑๓ บ้านแสนเมืองชุมชน ๑ จ่าสิบเอกทวี     ภักดีสาร ประธานชุมชน 
๑๔ บ้านแสนเมืองชุมชน ๒ ร้อยตรีประยงค์  จุมปูสาร ประธานชุมชน 
๑๕ บ้านหนองบัวชุมชนบัวทอง นางสมบูรณ์      เชยโพธิ ์ ประธานชุมชน 
๑๖ บ้านหนองบัวชุมชนบัวชมพู นางสาวปริศนา  ธีรเนตร ประธานชุมชน 
๑๗ บ้านหนองบัวชุมชนบัวเงิน นายเอี่ยม        กองโพธิ์ ประธานชุมชน 
๑๘ บ้านลองตองชุมชน ๑ นางจุฑารัตน์    พวงจันทึก ประธานชุมชน 
๑๙ บ้านลองตองชุมชน ๒ นางธิดา          นิลโคกสูง ประธานชุมชน 
๒๐ บ้านมะค่าพัฒนาชุมชน ๑ นายพยุง         วิวัฒนยรรยง ประธานชุมชน 
๒๑ บ้านมะค่าพัฒนาชุมชน ๒ นางสมจิตร      กระจ่างโพธิ์ ประธานชุมชน 

    

เนื้อที ่ ตําบลบ้านโพธิ์ มีพื้นท่ีตามประกาศกระทรวงมหาดไทยอยู่ที ่ ๒๗,๗๒๕  ไร่  หรือ ๔๔.๓๖ ตาราง
กิโลเมตร   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 เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ประชากรของตําบลบ้านโพธิ์  มีจํานวนทั้งสิ้น  ๙,๐๙๘ คน  
จําแนกเป็น  เพศชาย ๔,๔๐๐ คน  เพศหญิง  ๔,๖๙๘ คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  ๒๐๕.๑๐ คน/ตาราง
กิโลเมตรและมีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น  ๓,๔๐๕   ครัวเรือน    
 
 



 
 

จ านวนครัวเรือน   
ตารางแสดงจ านวนครัวเรือน ต าบลบ้านโพธิ์ 

 

หมู่ที่ บ้าน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๑ ยุ้ง ๑๗๔ ๑๘๒ ๑๘๕ 
๒ โตนด ๒๓๐ ๒๓๕ ๒๓๘ 
๓ บูรณพาณิชย์ ๑๕๕ ๑๖๐ ๑๖๐ 
๔ ศรีพัฒนา ๗๘๗ ๘๑๘ ๘๑๕ 
๕ วังหิน ๑๔๔ ๑๔๖ ๑๕๑ 
๖ มะค่า ๒๓๔ ๒๓๘ ๒๖๐ 
๗ แสนเมือง ๔๓๓ ๔๔๕ ๔๙๐ 
๘ หนองบัว ๔๖๕ ๔๗๒ ๔๘๙ 
๙ ลองตอง ๒๖๒ ๒๖๘ ๒๗๕ 

๑๐ มะค่าพัฒนา ๓๒๖ ๓๓๘ ๓๔๒ 
 รวม ๓,๒๑๑ ๓,๓๐๒ ๓,๔๐๕ 

 

จากข้อมูลพบว่า  จํานวนครัวเรือนของหมู่บ้านในเขตตําบลบ้านโพธิ์   มีการขยายตัวอย่างช้าๆ  ยกเว้น  หมู่ที่ ๗   
บ้านแสนเมือง  ที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว  เนื่องจากบ้านแสนเมืองมีอาณาเขตใกล้กับถนน
มิตรภาพความเจริญเติบโตของเมืองนครราชสีมาไหลเข้ามาทําให้มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น   จํานวน
ครัวเรือนที่น้อยท่ีสุดของ ปี ๒๕๕๗  คือ หมู่ที่ ๕ บ้านวังหิน จํานวน  ๑๕๑  ครัวเรือน และจํานวนครัวเรือนที่
มากที่สุด  คือ หมู่ที่ ๔  บ้านศรีพัฒนา ในปี ๒๕๕๗  จํานวน  ๘๑๕  ครัวเรือน 
 

จ านวนประชากร 
ตารางแสดงจ านวนประชากร ต าบลบ้านโพธิ์ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
๑ ยุ้ง ๓๐๑ ๓๕๖ ๖๕๗ ๓๐๑ ๓๕๙ ๖๖๐ ๓๐๘ ๓๕๔ ๖๖๒ 
๒ โตนด ๔๔๘ ๔๕๓ ๙๐๑ ๔๔๘ ๔๕๗ ๙๐๕ ๔๔๕ ๔๕๐ ๘๙๕ 
๓  บูรณพาณิชย์ ๓๒๓ ๓๑๖ ๖๓๙ ๓๒๓ ๓๑๘ ๖๔๑ ๓๒๓ ๓๒๔ ๖๔๗ 
๔ ศรีพัฒนา ๕๑๑ ๕๐๗ ๑,๐๑๘ ๕๑๓ ๕๐๙ ๑,๐๒๒ ๕๐๙ ๕๒๑ ๑,๐๓๐ 
๕ วังหิน ๒๓๔ ๒๗๓ ๕๐๗ ๒๓๖ ๒๗๑ ๕๐๗ ๒๓๕ ๒๗๘ ๕๑๓ 
๖ มะค่า ๓๔๙ ๓๗๙ ๗๒๘ ๓๔๙ ๓๗๙ ๗๒๘ ๓๕๘ ๓๘๓ ๗๔๑ 
๗ แสนเมือง ๕๖๓ ๖๔๓ ๑,๒๐๖ ๕๖๔ ๖๔๔ ๑,๒๐๘ ๕๗๖ ๖๔๓ ๑,๒๑๙ 

๘ หนองบัว ๗๐๒ ๗๑๓ ๑,๔๑๕ ๗๐๖ ๗๑๓ ๑,๔๑๙ ๖๙๓ ๗๒๕ ๑,๔๑๘ 
๙ ลองตอง ๔๖๑ ๔๘๖ ๙๔๗ ๔๖๕ ๔๘๖ ๙๕๑ ๔๖๒ ๔๙๓ ๙๕๕ 



๑๐ มะค่าพัฒนา ๔๗๘ ๕๓๓ ๑,๐๑๑ ๔๘๒ ๕๓๓ ๑,๐๑๕ ๔๙๑ ๕๒๗ ๑,๐๑๘ 
     รวมทั้งสิ้น ๔,๓๗๐ ๔,๖๕๙ ๙,๐๒๙ ๔,๓๘๘ ๕,๖๗๓ ๙,๐๖๑ ๔,๔๐๐ ๔,๖๙๘ ๙,๐๙๘ 

การศาสนา ประชาชนในตําบลบ้านโพธิ์ จะนับถือศาสนาพุทธมากกว่าร้อยละ ๙๙  นอกจากนั้นนับถือศาสนา
อ่ืนๆ   ในเขตเทศบาลตําบลบ้านโพธิ์   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 . วัดป่าสถาพรธรรมรังษี   ตั้งอยู่ที่  บ้านศรีพัฒนา        หมู่ที่ ๔ 

 

ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม  จังหวัดนครราชสีมามีภาษาไทยโคราชเป็นภาษาท้องถิ่นท่ี
ดั้งเดิม  ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ท่ีเด่นชัดของชาวโคราช  มีสําเนียงการพูดที่แตกต่างจากภาษาภาคกลาง
และไม่เหมือนกับภาษาอีสาน ผู้พูดภาษาโคราชจึงมีอยู่ในทุกอําเภอของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสําเนียงภาษา
โคราชในแต่ละอําเภอยังมีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีเพลงโคราชซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมของ
ชาวเมือง และมีการละเล่นปรากฏให้เห็นในบริเวณใกล้อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี  

ในเขตเทศบาลตําบลบ้านโพธิ์ มีโบราณสถานที่สําคัญ คือ ปราสาทหินพนมวันซึ่งเป็นโบราณสถานสมัยขอม
สร้างราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗   
 

ระบบสาธารณูปโภค 
 การสื่อสารและโทรคมนาคม 

- มีศูนย์ไปรษณีย์นครราชสีมา  จํานวน  ๑  แห่ง 
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จํานวน  ๓๐  ตู้  

 การไฟฟ้า  
เขตตําบลบ้านโพธิ์  ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตําบล  ประชากรมีไฟฟ้าใช้เกือบครบทุก

ครัวเรือน  ทําให้ประชาชนมีสิ่งอํานวยความสะดวก คือ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน  
 ระบบประปา  
   ประชาชนในตําบลบ้านโพธิ์  ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากประปาหมู่บ้าน, 
กิจการประปาเทศบาลตําบลบ้านโพธิ์  และการประปาส่วนภูมิภาคนครราชสีมา  
 

การสาธารณสุข 
 ตําบลบ้านโพธิ์ มโีรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จํานวน ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมะค่า  
ตั้งอยู่ที่ บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖  
กระบวนการบริหารงานบุคคล 
 (๑)  คณะผู้บริหาร   

๑. นายชัยศิริ      ศิริรุ่งสกุลวงศ์ นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ์   
๒. นายวิเชียร      บาตรโพธิ ์ รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ์   
๓. นายมานะ       ถิ่นโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ์   



๔. นายอัครพล     ปลอดกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ์   
๕ นายสงัด         เสงี่ยมโพธิ์ ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านโพธิ์   

          (๒)  สมาชิกเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
๑. นายบุญช่วย     จองโพธิ ์ ประธานสภาฯ   
๒. นายสุพล         เริงสนาม รองประธานสภาฯ   
๓. นายอุดม         ปั่นสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 
๔. นายสมหมาย    สุขประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 
๕. นางสํารวย       ด่านขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 
๖. นายประหยัด    เชยโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 
๗. นางฐิตาภา       ถาจอหอ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 
๘. นายจุน           จ่างโพธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
๙. นายบุญเพิ่ม     งอกโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
๑๐. นางสมนึก        จีบจอหอ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
๑๑. นายสนิท         ทางพุดซา สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
๑๒. นางนัดธิทรา     อบกลาง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 

 (๓)  จ านวนบุคลากร พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ปัจจุบันมีจํานวน  ๔๕  คน 
และส่วนราชการจํานวน  ๑  สํานัก  ๔  กอง ดังนี้ 
     ตําแหน่งในสํานักปลัด ฯ   จํานวน  ๑๖  คน 

๑.  นางสาวธนพรรณ     นาคมะเริง    ปลัดเทศบาลตําบลบ้านโพธิ์   
  ๒.  นางปัญญาพร         จันทร์โพธิ ์    หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
  ๓.  นายสราวุฒิ            ศรีเพ็ชร       เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
  ๔.  นางนันธิยา            สุรโยธี       นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางประเทือง          มีมาก       เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  ๖.  นางสาวงามเนตร     ศรีโพธิ์       บุคลากร 
  ๗.  นา ยดนัย               ศรีถาวร        นิติกร 
  ๘.  นางธรรมพร           สีวิจี๋       นักพัฒนาชุมชน 
  ๙.  นางจตุพร              ภริตพรพันธุ์   นักพัฒนาชุมชน 

๑๐.  นางสาวแววดาว       นิลมะเริง      เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
                    ๑๑.  นายวิเชียร            จําปาโพธิ์      นักการภารโรง 

๑๒. นางสมนึก             จ่างโพธิ์       คนงานทั่วไป 
๑๓. นายชัชวาลย์          พับโพธิ์       พนักงานขับรถยนต์ 
๑๔. นายประเสริฐ         เงินโพธิ์        พนักงานขับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์ 
๑๕. นางกัลญา             เงินโพธิ์       พนักงานจ้างทั่วไป 
๑๖. นายธเรศร์             บตุรเก่ิง       พนักงานขับรถยนต์ 

ตําแหน่งในกองคลัง   จํานวน   ๙   คน 



๑.  นางณฐพร      วิโรจน์วงษ์ชัย     ผู้อํานวยการกองคลัง  
๒.  นางขนิษฐา         สอนไธสง        เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
๓.  นางสาวสุวรรณี    ไซมะเริง         นักวิชาการเงินและบัญชี 
๔.  นางสาวอรวรรณ   กิไทย      นักวิชาการพัสดุ 
๕.  นางอัจฉรา          ทวีก่อเกียรติกูล เจ้าพนักงานพัสดุ 
๖.  นางบุลพร          จันทร์โพธิ์      คนงานทั่วไป 
๗.  นางสาวนิอร       จันทร์โพธิ์        ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
๘.  นางสาวนิตยา      ปลั่งกลาง        ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
 ๙. นางสาวสุพัตรา   ชาญโพธิ์         ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพั่สดุ  

ตําแหน่งในกองช่าง    จํานวน   ๖   คน 
๑. นายสันติ            มรกต      ผู้อํานวยการกองช่าง   
๒. นางสาวกานดา    นาดี                เจ้าพนักงานธุรการ 
๓. นายชัยฤกษ ์       ทองตา      นายช่างโยธา 

๔. นายมนตรี          ไพดี                ผู้ช่วยช่างโยธา 

๕. นายชัยวัฒ         บาทโพธิ ์      ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

๖. นายสนั่น           นาคมะเริง         คนงานทั่วไป 

 

ตําแหน่งในกองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม จํานวน  ๗  คน 
  ๑. นางประภา             ประวันนา    นักวิชาการศึกษา รักษาการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ  
                     ๒. นางสาวปรียาภรณ์    กุดนอก       ครูผู้ดูแลเด็ก 

๓.. นางสาวประไพพักตร์ เชยโพธิ์      ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๔. นางปัทมา         ศิริรุ่งสกุลวงศ ์     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๕. นางสาวอุไรวรรณ     พิรุณ           พนักงานจ้างทั่วไป 

๖. นายมงคล              ของโพธิ์       คนงานทั่วไป 
๗. นางเฉลียว              ดีกลาง        คนงานทั่วไป 

 

ตําแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    จํานวน  ๗   คน  (ไม่รวมรักษาราชการแทน) 
๑. นายดนัย            ศรีถาวร           นิติกร  รักษาการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
  ๒. นายอนุพงษ์        โรงกลาง      พนักงานขับรถบรรทุกขยะ   
  ๓. นายชูใจ            จ่างโพธิ ์      พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
  ๔. นายจรุญ           ทองพันทา      คนงานประจํารถบรรทุกขยะ 
  ๕. นายชัชวาล         ธงกระโทก      คนงานประจํารถบรรทุกขยะ 
  ๖. นายพยุง            เถื่อนกลาง        คนงานประจํารถบรรทุกขยะ 
  ๗. นายสมศักดิ์        กระจ่างโพธิ์       คนงานประจํารถบรรทุกขยะ 
  ๘. นายพงษ์ศักดิ์      เพียรสนิท         คนงานประจํารถบรรทุกขยะ  



ส่วนที่  ๓ 
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 

---------------------------- 
 

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา   ภายใต้แผนพัฒนา สามปี  พ .ศ. ๒๕๕ ๗ - ๒๕๕ ๙  ได้ นํา
แผนพัฒนา สามปี ไปปฏิบัติเชิงปริมาณไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควร  อันเนื่องมาจากมีแผนงานโครงการและ
กิจกรรมในแผนพัฒนาตําบลประจําปีมาก รายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง/ส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บให้และเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลมีจํากัด  ไม่เพียงพอ ต่อการบริหารให้เป็นไปตามแผนพัฒนา    ทําให้ประสิทธิผลของแผนพัฒนาใน
เชิงคุณภาพไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผน ทั้งหมด    แต่ส่วนหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้
ประชาชนได้พอสมควร  
 

ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 - ก่อสร้างถนนคสล, ถนนหินคลุก, ถนนดิน รวมถึงการซ่อมแซมถนนได้มาตรฐาน สามารถใชง้าน
ไดเ้ป็นอย่างดี ทําให้การคมนาคมภายในตําบลมีสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางระหว่างหมู่บ้าน – หมู่บ้าน 
และหมู่บ้าน - ตําบลอื่นๆ 

 - จัดวางท่อระบายน้ําภายในหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง   
 - จัดติดตั้ง /ขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน   

- ก่อสร้าง/ขยายและปรับปรุงให้บริการน้ําประปา 

๒. ด้านเศรษฐกิจ 
 - ส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมหลังฤดูการเกี่ยวและผลผลิตออกมามีตลาดรองรับ  
 - จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ  
 - จัดอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนเยาวชนและกลุ่มสตรีในการจัดกลุ่มอาชีพต่างๆ  

- ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในการพัฒนาอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น 
  ให้มีคุณภาพ เพ่ือการผลิตและพัฒนาอาชีพ และมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

๓. ด้านสังคม 
                       - ส่งเสริมการจัดการด้านการศึกษาท้ังภาคในและนอกระบบอย่างท่ัวถึง 
                       - รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและสิ่งให้โทษแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
                       - สร้างโอกาสในการดํารงชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในการดํารงชีวิตประจําวัน 

- เสริมสร้างรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๔. ด้านแหล่งน้ า 

               - จัดให้มีการขุดลอกลําห้วย,หนองน้ํา, สระน้ําสาธารณประโยชน์, การชลประทาน เพื่อนําน้ํามาใช้  
                         ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 

- รณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ตามหัวไร่ปลายนา 
- จัดให้มีระบบประปาให้ครบทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึงและใช้น้ําอย่างประหยัด 
 



๕. ด้านสาธารณสุข 
  - รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อที่อาจจะเกิดขึ้น กับ  
                         ประชาชน  เด็ก  เยาวชน  เช่น  โรคไข้เลือดออก  อย่างท่ัวถึง 
  - จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง  

๖. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  - จัดให้มีเวทีประชาคมอย่างต่อเนื่อง  
  - จัดอบรมบุคลากรในเทศบาล   โดยให้รู้จักการวางตัว แนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่  เพื่อทํา 
                         ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและทันต่อสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
  - จัดให้มีตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินการงานโครงการของ  
                         เทศบาล 

๗. ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาต่อในระบบโรงเรียนให้มากที่สุด  
  - ส่งเสริมให้ประชาชน  เยาวชน  เห็นความสําคัญของการศึกษาต่อทั้งในภาคระบบและนอกระบบ  
  - ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม รวมทั้งสืบสานประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่
ต่อไป 

๘. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - รณรงค์ให้ประชาชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้  ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า  
                         และประโยชน์นานัปการ 
  - สนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ วัสดุธรรมชาตใินการปรับปรุงดินเพื่อใช้ในการเพาะปลูกอ่ืนๆ ที่
เป็น 
                         การรักษาหน้าดิน  เช่น  ปลูกพืชตระกูลถั่ว  ปลูกโสนแอฟริกันในการขจัดปัญหาดินเค็มและ 
                         อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  - ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ถูกต้อง 
 

จากการด าเนินการที่ผ่านมาสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

  ๑ .  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ  ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาตําบลในปี
ที่ผ่านมาได้จัดทําแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จํานวนมาก  ครอบคลุมงานทุกด้าน  โดยได้จัดลําดับ
ความสําคัญเร่งด่วนและคํานึงถึงรายได้ที่เทศบาลได้รับ ในเชิงปริมาณการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติสามารถดําเนินการ
ได้ร้อยละ ๘๐ 
  ๒ .  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ   จากการสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นท่ี  ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่เทศบาลได้ดําเนินการโครงการและกิจกรรมและในเชิงคุณภาพส่วน
ใหญ่ทุกโครงการและกิจกรรมมีคุณภาพ 
  
 
 



ส่วนที่  ๔ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

 

เทศบาลตําบลบ้านโพธิ์  ได้กําหนดวิสัยทัศน์(Vision)  เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติเป็นจุดหมายและ
ปรารถนาคาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้าตําบลบ้านโพธิ์  เป็นตําบลที่มีประชาชนส่วน
ใหญพั่กอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและ
สิ่งแวดล้อมด ี จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้                                           

"มุ่งพัฒนาชุมชนแบบย่ังยืน สร้างพ้ืนฐานอาชีพมีงานท า เสริมน าการท่องเที่ยวท้องท่ี คนดีด้วย
ศึกษาและอนามัย สิ่งแวดล้อมสดใส บริหารรวมใจแบบมีส่วนร่วม" 

 

พันธกิจ (MISSION) ของเทศบาลต 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 

 

เพ่ือนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลตําบลบ้านโพธิ์  ยุทธศาสตร์หลักท่ีจะดําเนินการให้ประสบ
ความสําเร็จและแนวทางการพัฒนาไว้  ๘  ยุทธศาสตร์  ๒๕ แนวทาง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดให้บรรลุวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เป้าหมาย 
เพ่ือก่อสร้างและซ่อมแซมบํารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเทศบาลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน  

เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆให้ประสบความสําเร็จ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบ
เรียบร้อย ด้านเศรษฐกิจ  และด้านความสงบสุขของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 



ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม  ดังนี้ 

๑. ก่อสร้างและปรับปรุงบํารุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ําให้เป็นไปด้วยความสะดวก  
๒. ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
๓. ก่อสร้างและขยายและปรับปรุงเขตการบริการประปา 
๔. ขยายเขตบริการสาธารณะอ่ืนๆ ที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า  

 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เป้าหมาย 
เพ่ือสนับสนุนระบบเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้ประชาชนมีความสามารถในการพัฒนาอาชีพ

และการดําเนินการเป็นกลุ่มทางอาชีพ เพื่อเพ่ิมพูนมูลค่าของสินค้าที่ผลิต  ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขความยากจนของจังหวัดนครราชสีมา  

แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริมศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของผลผลิตทางการเกษตร 
๒. เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือน 
๓. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในการพัฒนาอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น

ให้ 
    มีคุณภาพ เพ่ือการผลิตและพัฒนาอาชีพ และมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยว 
เป้าหมาย 
เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาและเพ่ิมรายได้  พร้อมทั้ง

เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของพ้ืนที่ให้เป็นที่รู้จักทางด้านการท่องเที่ยว  ซึ่งตําบลบ้านโพธิ์มีศักยภาพทางด้านการ
ท่องเที่ยวทั้งทางด้านวัฒนธรรมและศาสนา  อีกท้ังพ้ืนที่ตั้งมีระยะห่างจากเมืองไม่ไกลมากนัก  จึงเป็นพื้นที่
พร้อมในการรองรับและพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวได้ 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ประชาสัมพันธ์พ้ืนที่และแหล่งท่องเทียว 
๒. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 
๓. จัดระบบการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงพ้ืนที่ 
 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดดุลยภาพที่

ยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมาและเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมชุมชนให้มีสภาพที่พึงประสงค์ ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ี 

 
แนวทางการพัฒนา 



๑. สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
๒. สร้างจิตสํานึกแก่ภาคการผลิตในการลดปัญหามลพิษ 
๓. พัฒนาการบริหารจัดการของเสียชุมชน  

 

๕. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข 
เป้าหมาย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ปฏิบัติภารกิจอันเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายของ

รัฐบาลของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างประชาชนให้มีคุณภาพด้วยสุขภาพอนามัยที่ดี  ให้ประชาชนมีความสุข
กับการดํารงชีวิตด้วยความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขชุมชนได้อย่าง
ทั่วถึง 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริมการป้องกันและระวังโรคติดต่อ 
๒. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน  

 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
เป้าหมาย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ปฏิบัติภารกิจอันเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายของ

รัฐบาลของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างประชาชนให้มีคุณภาพด้วยระบบการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ
การศึกษา 

แนวทางการพัฒนา 
๑. เพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อภาคบังคับของประชาชน 
๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
เป้าหมาย 
เพ่ือส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น มีความพร้อมในด้านสังคมที่น่าอยู่มี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนมีครอบครัวที่อบอุ่นเป็นการวางรากฐานที่ดีของสังคม  ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สร้างสังคมสงบสุขและพึงปรารถนาของจังหวัดนครราชสีมา 

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

 
 
 
 
 
 

 



๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
เป้าหมาย 
เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ

และให้บรรลุแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

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

 
  

 
  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ส่วนที่ ๖ 

การน าแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินผล 

******************************************************** 

๖.๑ กรอบความคิดในการน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ  
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลบ้านโพธิ์ฉบับนี้ มีลักษณะเป็นแผนก้าวหน้า โครงการที่บรรจุอยู่    

ในแผนพัฒนาปี ๒๕๕๘ จะนําไปสู่การพิจารณาอนุมัติงบประมาณสําหรับการดําเนินงานโครงการ และเม่ือได้รับ
งบประมาณก็จะนําไปสู่การจัดทําแผนดําเนินงาน เพ่ือแจกแจงรายละเอียดเป้าหมายและขั้นตอนวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ ทั้งนี้ตั้งเป้าหมายการดําเนินงานของการจัดทําแผนพัฒนาสามปีนี้ เป็นการตั้งตามประมาณ
การงบประมาณล่วงหน้าในแต่ละปีงบประมาณ ดังนั้นการนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ จึงเป็นการยากที่
จะวัดผลสําเร็จของทุกโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนานี้ เนื่องจากหากงบประมาณ สําหรับการพัฒนาไม่เป็นไป
ตามท่ีได้ประมาณการก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการ  และจะส่งผลกระทบ
ต่อการกําหนดเป้าหมายของโครงการในแผนพัฒนาด้วย อนึ่ง เนื่องจากแผนพัฒนาสามปีจะต้องมีการจัดทํา
โครงการและเป้าหมายเพ่ิมข้ึนทุกปี ดังนั้น การวัดผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีนี้ จึงไม่สามารถที่จะ
วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนในภาพรวมในระยะเวลา ๓ ปีได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากโครงการของปี
แรกในแผนพัฒนาสามปี จะนําไปสู่การจัดทํางบประมาณ หากจะติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให้
ถูกต้องและเป็นธรรมกับท้ังผู้ปฏิบัติงานและผู้ประเมินผลงาน โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเป็น
สําคัญจะต้องดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเป็นรายปีเฉพาะโครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือดําเนินการแนวทางการดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี
นี้ จะดําเนินการประเมินเฉพาะโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการเป็นรายปี   โดยใช้ระบบ
การติดตามและประเมินผลด้วยตนเอง (Self Assessment Report) กล่าวคือ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติและ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลองค์กรปกครองท้องถิ่น  จะต้องทําความตกลงร่วมกันถึงหลักเกณฑ์ในการ
กําหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ์วัด ช่วงปรับเกณฑ์การแบ่งน้ําหนักในแต่ละตัวชี้วัดโดยที่เกณฑ์การวัดจะมี ๕ 
ช่วงการวัดหรือคะแนนเต็ม ๕ น้ําหนักรวมไม่เกิน ๑๐๐ ทั้งนี้ เกณฑ์ในการวัดจะใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวชี้วัด
ทั้งเชิงคุณภาพ ปริมาณ เวลา ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือกระบวนงานและการติดตามประเมินผล ตามแนว
การติดตามประเมินผล ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
๖.๒ ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กําหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและ
ประเมินผล โดยคํานึงถึงความเหมาะสม ทั้งนี้ควรกําหนดห้วงเวลาในการติดตามระหว่างการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และประเมินผลการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จในแต่ละปี
ควรจะมีการติดตามการนําแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นนําเสนอต่อสภาท้องถิ่น



คณะกรรมการท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 

๖.๓ ผู้ด าเนินการประเมิน  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล เทศบาลตําบลบ้านโพธิ์ 
 

๖.๔ หน่วยงานประสานและประมวลผลการประเมิน  
งานแผนและงบประมาณ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบ้านโพธิ์  
 

๖.๕ แนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ซึ่งจําเป็นต้อง
กําหนดแนวทางการพัฒนาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองต่อปัญหาความต้องการและศักยภาพของท้องถิ่น  
รวมทั้งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับจังหวัดอําเภอและท้องถิ่น  ตลอดทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น การนําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  สามารถแบ่งเป็น ๔  แนวทาง   
ดังนี้  

๑) เทศบาลตําบลบ้านโพธิ์ดําเนินการเองโดยการแปลงแนวทางหรือกลยุทธ์ไปสู่แผนงานและ
โครงการในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓ ปี แล้วเทศบาลเป็นผู้ดําเนินการปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลวุัตถปุระสงค์ของ
แผนงานโครงการ  

๒) การสนับสนุนให้หน่วยงานอื่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดเป็นผู้ดําเนินงานให้
ในกรณีที่เทศบาลไม่มีความพร้อมในการดําเนินงาน หรือมีหน่วยงานอื่นมีความพร้อมในการดําเนินงานมากกว่า  

๓) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการดําเนินงานในกรณีท่ี
ปฏิบัติงาน จะต้องเก่ียวข้องกับหน่วยงาน โดยดําเนินงานในรูปแบบหุ้นส่วนสหการหรือคณะทางาน/
คณะกรรมการ  

๔) การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดสรรงบประมาณ และ
ดําเนินการตามแผนงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล  
โดยผ่านคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอําเภอ  

 

๖.๖ การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  
เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา โดยการ

กําหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าได้ดําเนินการนําแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาไปสู่การปฏิบัติตามเป้าหมายภายใต้ระยะเวลาที่กําหนดไว้หรือไม่ และบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีกําหนดไว้
หรือไม่ ผู้ปฏิบัติรายงานผลการดําเนินงาน ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล ตรวจติดตามตามท่ีได้รับมอบหมาย อนึ่ง เป้าหมายการดําเนินงานจะต้องมีการประกาศให้เป็นที่
ทราบโดยทั่วกัน  

การติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ้านโพธิ์ จําแนกเป็น ๔  ไตรมาส ไตรมาสละ ๓ 
เดือน ตามปีงบประมาณ คือ  ไตรมาสที่ ๑  (ตุลาคม – ธันวาคม) 



                                   ไตรมาสที่ ๒  (มกราคม – มีนาคม) 
                                   ไตรมาสที่ ๓  (เมษายน – มิถุนายน) 
                                   ไตรมาสที่ ๔  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 
 
 
 

 
 


