
  14 

 

        1.1)  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ไดน าวิสัยทัศนประเทศ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายของรัฐบาล (ร่าง)แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  13 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนากลุ มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 และแผนพัฒนาที่เกี่ยวของมารวมในการวิเคราะหศักยภาพ ดังนี้ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศนประเทศไทย 2580 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว          

ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
- ความม่ันคง 
1) มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ และมีความ

มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง 
2) ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 
3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคง มีที่อยู

อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
4) มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
- ความม่ังคั่ง 
1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความ

เหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน 
2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สรางเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดส าคัญของ

การเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน 
3) มีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทาง

การเงินและทุนอ่ืนๆ  

(1.) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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- ความย่ังยืน 
1) การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญดานรายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางตอเนื่อง โดยไมใช

ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม  
2) มีการผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฏระเบียบของประชาคมโลก 
3) คนมีความรับผิดชอบตอสังคมมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ทุกภาคสวนในสังคมยึดถือ และปฏิบัติ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561– 2580) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยมีเปาหมายในการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยาง  

ตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติและในทุก  
ชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเจริญเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม 

แผนแม่บท  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งได้ค านึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามยุทธศาสตร์ และการ
ประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย สถานการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องของแผนแม่บท เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดในการด าเนินการซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วงๆ ละ 5 มีทั้งสิ้น 23 แผนแม่บท  ประกอบด้วย 

1.  ความมั่นคง 
2.  การต่างประเทศ 
3.  การเกษตร 
4.  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
5.  การท่องเที่ยว 
6.  พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
7.  โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
8.  ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
9.  เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
12. การพัฒนาการเรียนรู้ 
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
14. ศักยภาพการกีฬา 
15. พลังทางสังคม 
16. เศรษฐกิจฐานราก 
17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
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18. การเติบโตอย่างยั่งยืน 
19. การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกอบด้วย 
๑. ด้านการเมือง 
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
๓. ด้านกฎหมาย 
๔. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
๕. ด้านเศรษฐกิจ 
๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗. ด้านสาธารณสุข 
๘. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙. ด้านสังคม 
๑๐. ด้านพลังงาน 
๑๑. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑๒. ด้านการศึกษา 
๑๓. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ ประกอบด้วย 
๑. การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
2. การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 
3. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
5. การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
6. การสร้างความสามัคคีปรองดอง 
7. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
8. การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง75 
9. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
10. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
11. การเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต 
12. การรักษาความม่ันคงพ้ืนที่ชายแดน 
13. การรักษาความม่ันคงทางทะเล 
14. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
15. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
๑๖. การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
17. การรักษาความม่ันคงทางพลังงาน 
18. การรักษาความม่ันคงด้านอาหารและน้ า 
19. การรักษาความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



  17 

         (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 
 

 

 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คือ  

เสนอให้พลิกโฉมประเทศไทยไปสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” มี 4 องค์ประกอบส าคัญ คือ 

1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีจุดหมาย ดังนี้ 

(1) ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

(2) ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน 

(3) ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน 

(4) ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 

(5) ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 

(6) ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน 

2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค 

(7) ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได ้

(8) ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลักของภูมิภาคท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และน่าอยู่ 

(9) ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 

3) วิถีชีวิตที่ย่ังยืน 

(10) ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 

(11) ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4) ปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนา 

(12) ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

(13) ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 

 

 นโยบายรัฐบาล 

รัฐบาลภายใตการน าของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 มีวิสัยทัศนคือ “มุงม่ันใหประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว ในศตวรรษที่ 21” โดย

หัวใจของทุกนโยบาย คือ การใชงบประมาณแผนดิน หรือ “ภาษีประชาชน” อยางคุมคา ยึดกรอบวินัยการเงินการคลัง 

มีความโปรงใส และตรวจสอบไดที่ส าคัญเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย และแผนระดับชาติวาดวย ความมั่นคง   

แหงชาติ โดยอยูบนรากฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน าไปสูการพัฒนาประเทศที่ “เติบโตเชิงคุณภาพ”     

ไมใช “การเติบโตเชิงปริมาณ” 
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1) นโยบายหลัก 12 ดาน ซึ่งเปนทิศทางการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลในชวง 4 ป 

1.1) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

1.2) การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 

1.3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

1.4) การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 

1.5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 

1.6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 

1.7) การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 

1.8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 

1.9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 

1.10) การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน 

1.11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.12) การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

2) นโยบายเรงดวน 12 ดาน ที่ถือเปนปญหาเฉพาะหนาที่รัฐบาลตองเรงด าเนินการแกไข เพื่อ

บรรเทาปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนโดยเร็วที่สุด 

2.1) การแกไขปญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน รัฐบาลมุงมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

2.4) การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 

2.5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 

2.6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต 

2.7) การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

2.8) การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝายการเมืองและฝายราชการประจ า 

2.9) การแกปญหายาเสพติด 

2.10) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน หรือ รัฐบาลดิจิทัล 

2.11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย 

2.12) การสนับสนุนใหมีการศึกษา การรับฟงความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือแกไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
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         1.3)  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

 
 แผนพัฒนาภาค : แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

      (ร่าง) กรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2566 – 2570 โดยทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คือ “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” และก าหนดแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 (1) พัฒนาภาคเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่เพ่ือต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพ 
 (2) บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอเพ่ือรองรับการพัฒนา 
 (3) พัฒนาผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่นไปสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชน76 
 (4) พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดน รวมทั้งพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(NeEC-Bioeconomy) ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของภาค 
 (5) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
 (6) ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้มาตรฐานและแก้ปัญหาความยากจนให้กับผู้มีรายได้น้อย เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑   
เป้าหมายการพัฒนา “ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข”  
    พันธกิจ (Mission) 

 ๑. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
 ๓. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อกระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
 ๔. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
 ๖. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
 ๗. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน 
 ๘. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics Issues) 
 ๑. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
 ๒. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
 ๓. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  

 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ 

ศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคนวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม และเป็นสังคมคุณภาพสูง” 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
1) ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการผลิตทางการเกษตร ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
 2. เพ่ือยกระดับการผลิตและการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 3. เพ่ือเชื่อมโยงการตลาดและสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่เกษตรกร 
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2) ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน 

อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือยกระดับระบบนิเวศทางการท่องเที่ยว (Tourism Eco System) ของจังหวัดนครราชสีมา 
ให้โดดเด่น มีอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ และเชื่อมโยงในทุกมิติ 
  2. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของจังหวัดนครราชสีมา 
  3. เพ่ือยกระดับชุมชนให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และศิลปะวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
  4. เพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นในการจัดงานในโคราชเมืองไมซ์ซิตี้ (MICE City) ที่มีความปลอดภัย 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  5. เพ่ือพัฒนาและยกระดับระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม ขนส่ง ของจังหวัดนครราชสีมา 
ให้เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  6. เพ่ือพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3) เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสังคมคุณภาพสูง 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และวัยท างานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้ 
 2. เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดในลักษณะการท างานแบบบูรณาการ 
4) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
 1) วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัด มีความสมบูรณ์ เกิดสมดุล ยั่งยืน และลดผลกระทบจาก    

สัตว์ป่า ออกนอกพ้ืนที่อนุรักษ์ 
 2. เพ่ือปรับปรุง และส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม 
 3. เพ่ือให้จังหวัดมีสภาพแวดล้อมที่ดีและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ า และ

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย) 
 4. เพ่ือให้มีทรัพยากรน้ าอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ และลดปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย 
 5. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพึ่งมาตนเองด้านพลังงาน 
 6. เพ่ือรักษา ต่อยอด และยกระดับคุณค่าฐานทรัพยากร ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในระดับชาติและนานาชาติ สู่วิถีชีวิตชุมชนที่ยั่งยืน ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (KoratGreen Deal) 
5) ยกระดับด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 1) วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชาขนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเกิดความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 
 2. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย 
 3. เพ่ือยกระดับการจัดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
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        1.4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 
 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์ 
    โครงการ 
    ตามแนวทาง 
    พระราชด าริ     

1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ าเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็น 
    ระบบตามแนวทางพระราชด าริ เช่น การบริหารจัดการ“น้ า” เตรียมรับมือ “สู้ภัยแล้ง” 
2. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์ 
    การพัฒนา 
    คุณภาพชีวิต 

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนที่มีคุณภาพ และมีสติปัญญารอบรู้เท่าทันการ 
    เปลี่ยนแปลง 
2. ลดความเหลื่อมล้ า สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ 
    เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 
3. พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น สาธารณสุข สร้างสุขภาพประชาชน 
    “3อ. 2ส.” (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุรา) สนับสนุน 
    อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
4. ส่งเสริมงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. ท านุบ ารุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามท้องถิ่น 

3. ยุทธศาสตร์ 
   การพัฒนา 
   เศรษฐกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม 
    อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการยกระดับมาตรฐาน การผลิต และการพัฒนา 
    ศักยภาพด้านการเกษตร เพ่ิมปริมาณคุณภาพการผลิต ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย เกษตร 
    อินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมช่องทางการตลาด ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและ 
    เครือข่ายเกษตรกร เร่งรัดสร้างอาชีพเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
2. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ 
3. บริหารจัดการน้ า พัฒนาแหล่งน้ า ธนาคารน้ าใต้ดิน สร้างโครงข่ายน้ า เพ่ือการเกษตร 
    น้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

4. ยุทธศาสตร์ 
    การพัฒนาเมือง 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วางผังเมืองและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง 
2. บ ารุงรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการจัดสรรที่ดีมีคุณภาพ 
3. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมศีลธรรมอันดีของ 
    ประชาชน 
4. ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหา 
    ความเดือดร้อนของประชาชน 
5. สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา บ ารุงสถานที่ส าหรับกีฬาการท่องเที่ยวและสุขภาพ  
    จัดให้มีสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

5. ยุทธศาสตร์ 
    การพัฒนาระบบ 
    การบริหารจัดการ 
    ภาครัฐ 
 

1. ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. สนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ืออนาคต 
4. ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ท างานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับ 
    ความโปร่งใสในการบริหารงาน 
5. น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
6. ปรับปรุงโครงสร้างให้กระชับไม่ซับซ้อน 
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      2.1)  วิสัยทัศน์ 

      2.2) ยุทธศาสตร์   

 
 
 

 

     ปัจจุบันต าบลบ้านโพธิ์ เป็นต าบลที่มีประชาชนพักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมในพ้ืนที่  ดังนั้น จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์(Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความ
คาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่าง        
รอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้าน  ดังนี้ 
     "มุ่งพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน สร้างพื้นฐานอาชีพมีงานท า น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมน าการ
ท่องเที่ยวท้องท่ี คนดีด้วยศึกษาและอนามัย สิ่งแวดล้อมสดใส บริหารรวมใจแบบมีส่วนร่วม" 

พันธกิจ (MISSION) ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่แบบยั่งยืน โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น เพ่ือการรองรับการ 
    ขยายตัวของชุมชนอนาคต 
๒. ส่งเสริมและสร้างงานแก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยสอดคล้องกับศักยภาพชุมชน 
๓. การพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของชุมชน 
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการส่งเสริมการเรียนรู้ บริการสาธารณสุข  
๕. การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน 
๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา   
๑. การได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๒. ด าเนินการให้ประชาชนในพ้ืนที่มีอาชีพและเกิดรายได้  โดยสอดคล้องกับศักยภาพชุมชน 
๓. ด าเนินการให้เกิดการพัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของชุมชน 
๔. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการศึกษา และสาธารณสุข  
๕. คุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนมีความสมดุลไม่เกิดมลพิษ 
๖. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 
 

เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์   จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์หลักเพ่ือใช้เป็น
แนวทางพัฒนาให้ประสบความส าเร็จไว้ ๘ ยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

(2.) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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      2.3) เป้าประสงค์   

      2.4) ตัวชี้วัด 

      2.5) ค่าเป้าหมาย 

      2.6) กลยุทธ์ 

 

๑) เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว และได้รับ  
การบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง  

๒) เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม   
๓) เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   

       ๔) เพ่ือพัฒนาให้ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ชุมชนน่าอยู่ มีความสมดุลและยั่งยืน    
5) เพ่ือพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา พัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง   

       6) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพอนามัย   
       7) พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย   

8) เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น   
9) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

 

1) ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึงพอใจของประชาชาชนที่เกิดจากการจัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  

2) จ านวนถนน รางระบายน้ า แหล่งน้ า คู คลอง ที่สามารถก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถ ใช้งานได้  
       3) การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ 70  
 

      1) การคมนาคมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนเพ่ือการเกษตร ให้สะดวกต่อการใช้งาน มีแหล่งน้ าที่เพียงพอ     
          ต่อความต้องการของประชาชน 
      2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีรายได้ มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
          อย่างต่อเนื่อง ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      3) บุคลากรมกีารพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
      4) มีแหล่งท่องเที่ยวและมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีดี 
      5) ประชาชนรับรู้และเห็นความส าคัญในด้านการศึกษา มีเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยมี 
          ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นท่ีดีงาม ส่งเสริมให้พนักงานและประชาชนเล่นกีฬาให้มีสุขภาพ    
          พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
      6. มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันท่วงที มีการรักษาความสงบ 
          เรียบร้อยภายในหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ 
      7. มีกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง มีความรู้ และพัฒนาอาชีให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
      8. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงเส้นทาง คมนาคมท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
๒. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
๓. ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขยายเขตการให้บริการประปา 
๔. เชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหล่งน้ า  
๕. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ   
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
      ๑. เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
      ๒. เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      ๓. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสินค้าชุมชน 
      ๔. เพ่ิมความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรมและสินค้าชุมชน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยว 
      ๑. ประชาสัมพันธ์พ้ืนที่และแหล่งท่องเที่ยว 
      ๒. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเที่ยว 
      ๓. พัฒนาสาธารณูโภค สาธารณูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง 
      ๔. จัดระบบท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงพ้ืนที่ท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ๑. ปลุกจิตส านึกและรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน  
      ๒. สร้างจิตส านึกแก่ภาคการผลิตในการลดปัญหามลพิษ   
      ๓. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลในชุมชนและท้องถิ่น   
      ๔. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ   

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข   
            ๑. ส่งเสริมการป้องกัน ระวังโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด   

      ๒. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีและการฟ้ืนฟูสุขภาพ ของประชาชน   
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

      ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในระบบและนอกระบบ  
      ๒. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมกับทางกายภาพ และใช้เทคโนโลย ี 
          เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
      ๓. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
      4. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
      5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬาและนันทนาการ 
      6. ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านประเพณี วัฒนธรรม และท านุบ ารุงศาสนา 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
      ๑. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
      ๒. ลดปัญหาความรุนแรงของปัญหายาเสพติด  
      ๓. สร้างโอกาสในการด ารงชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในการด ารงชีวิตประจ าวัน  
      4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      ๕. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพ่ือปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรม/จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
      ๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม  
      ๒. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง  
      3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านศักยภาพ ประสิทธิภาพ และสมรรถนะของพนักงานเทศบาล โดยการ   
          จัดอบรมสัมมนา ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ 
      4. ส่งเสริมระบบการพัฒนาระบบให้บริการประชาชน 
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       2.7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

      2.8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 
 

  ๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น
เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตรก์าร 
พัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ป ี

(ร่าง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ 
ฉบบัที่ 13 

แผนพัฒนาจังหวดั 
(พ.ศ.2566-2570) 

แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ ์

1. ยุทธศาสตร์ 
    ด้านโครงการ 
    ตามแนวทาง  
    พระราชด าริ 

5. ด้านการสร้างการ 
   เติบโตบนคุณภาพ 
   ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ 
   สิ่งแวดล้อม 

1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ี 
    เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3. วิถีชีวิตท่ียั่งยืน 

4. ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากร 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล 
    และยั่งยืน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านเศรษฐกิจ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม 

2. ยุทธศาสตร์ 
    ด้านการ 
    พัฒนา 
    คุณภาพชีวิต 

3. ด้านการพัฒนาและ 
    เสริมสร้างศักยภาพ 
    ทรัพยากรมนุษย์ 
4. ด้านการสร้างการ 
    เติบโตบนคุณภาพ 
    ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ 
    สิ่งแวดล้อม 

2. สังคมโอกาสและ 
    ความเสมอภาค 
3. วิถีชีวิตท่ียั่งยืน 

3. เสริมสร้างและพัฒนาคนชุมชนเมือง  
    และการยกระดับการบริหารจัดการ 
    ภาครัฐเพื่อสังคมคุณภาพสูง 
5. ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยใน 
    ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านเศรษฐกิจ 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   ด้านสาธารณสุข 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านการศึกษา 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

3. ยุทธศาสตร์ 
    ด้านพัฒนา   
    เศรษฐกิจ 

2. ด้านการสร้างความ 
   สามารถในการแข่งขัน 
5. ด้านการสร้างการ 
    เติบโตบนคุณภาพ 
    ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ 
    สิ่งแวดล้อม 

1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ี 
    เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2. สังคมโอกาสและ 
    ความเสมอภาค 
3. วิถีชีวิตท่ียั่งยืน 

1. ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้าน 
    การเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
2. ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน  
    เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว 
    การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม 
    เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านเศรษฐกิจ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านท่องเท่ียว 
 
 

4. ยุทธศาสตร์ 
    ด้านการ 
    พัฒนาเมือง 

2. ด้านการสร้างความ 
 สามารถในการแข่งขัน 
3. ด้านการพัฒนาและ 
    เสริมสร้างศักยภาพ 
    ทรัพยากรมนุษย์ 
5. ด้านการสร้างการ 
   การเติบโตบนคุณภาพ 
   ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ 
   สิ่งแวดล้อม 

1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ี 
    เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2. สังคมโอกาสและ ความ 
    เสมอภาค 
3. วิถีชีวิตท่ียั่งยืน 
4. ปัจจัยขับเคลื่อนการ 
    พัฒนา 

3. เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง  
    และการ ยกระดับการบริหารจัดการ 
    ภาครัฐเพื่อสังคมคุณภาพสูง 
5. ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยใน 
    ชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน 
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านเศรษฐกิจ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านท่องเท่ียว 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ 
    และสิ่งแวดล้อม 

5. ยุทธศาสตร์ 
   ด้านพัฒนาระบบ 
   การบริหาร 
   จัดการภาครัฐ 

1. ด้านความมั่นคง 
6. ด้านการปรับสมดุล  
    และพัฒนาระบบการ 
    บริหารจัดการภาครัฐ 

4. ปัจจัยขับเคลื่อนการ 
    พัฒนา 

3. เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง  
    และการยกระดับการบริหารจัดการ 
    ภาครัฐเพื่อสังคม คุณภาพสูง 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
    บ้านเมืองท่ีดี 
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  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
ส าหรับการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต

ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งได้วิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะเสี่ยงหรือข้อจ ากัด      
อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพในปัจจุบันเพ่ือใช้ก าหนดเป็นทิศทางและแนวทางการ
พัฒนาที่ชัดเจน มีหลักแนวคิดวิเคราะห์ที่สามารถให้ค าตอบในการพัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างสมเหตุสมผลและใช้เป็น
เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคต  

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีการด าเนินงานตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการ 
การประสานงานกับส่วนราชการ ในการให้ความรู้และค าแนะน าที่ถูกต้องอยู่เสมอ ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล สามารถวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตได้อย่างรัดกุม รอบคอบ สอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่และ
ความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง  

 การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength S)  
๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ครอบคลุมปัญหาความต้องการของชุมชน และเคารพกฎกติกา ระเบียบ  

กฎหมาย ยอมรับความเป็นจริงและแก้ไขปัญหาภายใต้ภาวะของข้อจ ากัดได้เป็นอย่างดี 
๒. ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้และเข้าใจบทบาทอ านาจหน้าที่ และมีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น 

ตั้งใจ ที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
๓. พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างยอมรับแนวทางการบริหารและปฏิบัติตามบทบาทอ านาจ 

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ยึดมั่นในระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด และมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วม 
ของการด าเนินงานทุกขั้นตอน 

4. การคมนาคมสะดวกมีถนนสายหลักคือ ถนนมิตรภาพ และถนนทางหลวงชนบท สาย ฉ. (ทช.1111) 
สามารถเชื่อมต่อไปยังต าบล อ าเภอ และจังหวัดต่างๆ ได้สะดวก 

5. มีทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในพ้ืนที่ 
6. การขยายตัวของชุมชนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีวิถีชีวิตคล้ายคลึงกัน ขนบธรรมเนียม ประเพณี

แบบอย่างเดียวกัน 
7. มีการส่งเสริมให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้แบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นชุมชนน่าอยู่ 
 การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness W)  
1. ปัญหาด้านระเบียบ กฎหมายและมติ ครม. มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง  
2. มีงบประมาณที่จ ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างคลอบคลุมและทั่วถึง 
3. บุคลากรและงบประมาณมีไม่เพียงพอต่อภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
4. ยังขาดเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ท่ีทันสมัยที่จะบริหารจัดการในพ้ืนที ่
5. สภาพแวดล้อมด้านกายภาพภายในองค์กร ยังไม่สามารถแบ่งสัดส่วนอย่างเหมาะสมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยได้ เนื่องจากยังไม่มีอาคารส านักงาน 
6. ประชาชนบางส่วนไม่สามารถให้ความร่วมมือในบางกิจกรรมได้ เนื่องจากต้องออกไปประกอบอาชีพ 
 

3.) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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 การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity O) 
   1. กฎหมายได้ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้อ านาจแก่
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน 
   2. นโยบายการกระจายอ านาจของรัฐบาล ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
            3. มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ท าให้เป็นการร่วมด าเนินงานในเชิงบูรณาการร่วมกัน 
   4. ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายที่สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด เข้ารับการการฝึกอบรมหรือพัฒนา
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพ่ือเพ่ิมเติมทักษะประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร 

  5. มีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ส าหรับการอยู่อาศัยมากขึ้นและผู้ที่เข้ามาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ สร้างรายได้ให้ท้องถิ่นมากขึ้น 

 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat T)  
1. ระเบียบกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัด ขาดความยืดหยุ่น ในการปฏิบัติหน้าที ่
2. การจัดสรรงบประมาณที่ได้จากรัฐบาลยังมีความล่าช้า 
3. เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์มีรายได้จ ากัด งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาไม่เพียงพอ ยังต้องขอรับการ

สนับสนุนจากส่วนกลางและหน่วยงานอื่น 
4. โรคอุบัติใหม่และภัยธรรมชาติบางครั้งรุนแรงเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ ท าให้ไม่สามารถเตรียมความพร้อม

รับสถานการณ์ได้ทันท่วงที 
5. ค่าครองชีพในภาพรวมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่รายได้ของประชากรคงที่ 
6. สภาพเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้การจัดเก็บรายได้ลดลง 
7. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตภาคเกษตรกรรมที่เน้นความสะดวก รวดเร็วและการใช้สารเคมี เพ่ิมมากข้ึน  
8. ความเจริญทางเทคโนโลยีท าให้เยาวชนเกิดพฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่เหมาะสม 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
สภาพโดยทั่วไปปัจจุบันมีความผกผันด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ท าให้

การขยายตัวอยู่ในภาวะถดถอย ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตในภาคเกษตรจะอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งมีความแปรปรวน
ทางธรรมชาติสูงขณะเดียวกันแรงงานภาคเกษตรมีอยู่อย่างจ ากัด ส่วนใหญ่จะเคลื่อนย้ายแรงงานออกสู่นอกภาค
เกษตรกันมากขึ้น ประชาชนที่อยู่กับบ้านส่วนใหญ่เป็นวัยเด็กและผู้สูงอายุ  นอกจากนี้การส่งเสริมสนับสนุนจาก
ภาครัฐจะพบว่าปัจจุบันได้มีการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคให้แก่ท้องถิ่นมากข้ึน
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง และเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของความเจริญในการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 


