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ค าน า 
 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง และกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท.0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 

  ส าหรับการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลหนองโพ  ได้
จัดท าโครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งนโยบายของจังหวัดราชบุรี   
ประกอบกับทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลฯ กระบวนการมีส่วนร่วมโดยรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนผ่านกระบวนการจัดท าประชาคมระดับต าบล มาประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ ก าหนด
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น จนสามารถก าหนดเป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  ของ
เทศบาลต าบลหนองโพ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา การด ารงไว้และการพัฒนาด้านต่างๆ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองโพ 

  การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลหนองโพ  ในโอกาสนี้ 
ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมระดับต าบล ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภา
เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าท้องถิ่น ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรประชาชน ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลหนองโพ  พนักงานเทศบาลต าบลหนองโพ ที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  ทบทวน กลั่นกรอง  
และมีมติเห็นชอบโครงการต่างๆเพ่ือการพัฒนาทิ้งถิ่น ซึ่งเทศบาลต าบลหนองโพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลหนองโพ  จะเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาเทศบาลต าบล
หนองโพใหเ้กิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองโพ ในโอกาสต่อไป 
 
 
           คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองโพ 
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ส่วนที ่1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของชุมชน 

เทศบาลต าบลหนองโพ มีลักษณะเป็นชุมชนที่ไม่หนาแน่นมากนัก ตั้งอยู่ต าบลหนองโพ   
อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  ห่างจากอ าเภอโพธาราม ประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดราชบุรี
ประมาณ 25 กิโลเมตร มีเขตปกครองครอบคลุมต าบลหนองโพเป็นบางส่วน ซ่ึงมีพ้ืนที่ 5.8 ตารางกิโลเมตร 
โดยมีอาณาเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2506 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 17 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2506   
ดังนี้ 
  ทิศเหนือ   ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซ่ึงต้ังอยู่ริมคลองหนองโพฝั่งตะวันออก ตรงเส้นแบ่งเขตต าบล
หนองโพกับต าบลดอนกระเบื้อง เส้นเขตถือตามเส้นแบ่งเขตต าบลหนองโพกับต าบลดอนกระเบื้องไปทางทิศ
ตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ตรงเส้นแบ่งเขตหมู่ที่ 3 กับหมู่ท่ี 8 ต าบลหนองโพ 
  ทิศตะวันออก   จากหลักเขตที่ 2  ถือตามเส้นแบ่งเขตหมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 8 ต าบลหนองโพไป
ทางทิศใต้ และถือตามเส้นแบ่งเขตหมู่ท่ี 4 กับหมู่ท่ี 5 ต าบลหนองโพไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 
3 ซึ่งตั้งอยู่ริมล ารางหนองโพฝั่งเหนือ 
  ทิศใต้  จากหลักเขตที่ 3  เลียบตามริมล ารงหนองโพฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึง
หลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองหนองโพฝั่งตะวันออก 
  ทิศตะวันตก   จากหลักเขตที่ 4  เลียบตามริมคลองหนองโพฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือ จน
บรรจบหลักเขตท่ี 1 ในเขตเทศบาลต าบลหนองโพ ประกอบด้วยหมู่บ้าน จ านวน 6 ชุมชน 
 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
  ภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์  มีทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม สายเก่าและถนนเพชรเกษมสายใหม่) ตัดผ่าน 
  

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
มี 3 ฤดู คือ   
ฤดูร้อน  ช่วงระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม  
ฤดูฝน   ช่วงเดือน มิถุนายน ถึงเดือนพฤศจิกายน 
ฤดูหนาว  ช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม 
 

 1.4  ลักษณะของดิน 
  พ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลหนองโพ ลักษณะเป็นดินร่วน เหมาะกับการท าเกษตรกรรม พืชไร่และ
พืชสวน 
 

 1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีคลองหนองโพ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ง คลองท่อควาย ไหล่ผ่านด้านทิศตะวันตกของเขต
เทศบาล สภาพน้ าในคลอง เจือปนสิ่งปฏิกูลจากโรงงานอุตสาหกรรมและน้ าเสียจากการเลี้ยงโคนม และฟาร์ม
สุกรจากพ้ืนที่ต าบลดอนกระเบื้อง อ าเภอโพธาราม และอ าเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี  
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

อาณาเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2506 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 17 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2506  เทศบาลต าบลหนองโพ มีชุมชน จ านวน 6 ชุมชน (หมูบ้าน) มีพ้ืนที่ 5.8 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 

1. ชุมชนบ้านใต้ 
2. ชุมชนบ้านนอก 
3. ชุมชนบ้านหัวทุ่ง 
4. ชุมชนบ้านต้นตาล 
5. ชุมชนบ้านตลาดใน 
6. ชุมชนบ้านตลาดหน้าวัด 

 

 2.2 การเลือกตั้ง 
  เทศบาลต าบลหนองโพ แบ่งเขตการเลือกตั้ง จ านวน 2 เขต  และได้ด าเนินการเลือกตั้งครั้ง
ล่าสุดเมื่อวันที่ 1  กันยายน 2556  สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งเทศบาลต าบลหนองโพ 
  - จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,006  คน  
  - จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 2,632  คน   คิดเป็นร้อยละ  87  
3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

เทศบาลต าบลหนองโพ  มีประชากรทั้งสิ้น   3,961   คน ( ณ เดือนตุลาคม  2559) 
หญิง 2,108 คน       ชาย     1,853  คน 
ครัวเรือน  2,028  ครัวเรือน    มีความหนาแน่นเฉลี่ย 682 คน/ตารางกิโลเมตร 

 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

 
หญงิ ชาย หมายเหต ุ

จ ำนวนประชำกร 2,081
 คน 

1,865
 คน 

- 

รวม 2,081 คน 1,865 คน ท ัง้ส ิน้ 3,946 คน 

 
4. สภาพทางสังคม  
 4.1 การศึกษา 
  ในเขตเทศบาลต าบลหนองโพ มีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน 1 แห่ง  คือ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล - ป.6  และโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1 แห่ง คือ โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลหนองโพ จ านวน 1 แห่ง  รับดูแลเด็ก
ตั้งแต่อายุ 2 ปี 6 เดือน ขึ้นไป 
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 4.2 สาธารณสุข 

ในเขตเทศบาลต าบลหนองโพ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 แห่ง (สถานีอนามัย)  คือ   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองโพ พบผู้ปุวยจากโรคความดันโลหิต โรคหัวใจ และโรคอ่ืนๆ ในระดับ
สถิติปกติ  

 

 4.3 อาชญากรรม 
  ในเขตเทศบาลต าบลหนองโพพบปัญหาอาชญากรรม คดีลักทรัพยเ์ป็นส่วนใหญ่ มีปูอมต ารวจ 
ภูธรโพธาราม 1 แห่ง  ตั้งอยู่หน้าวัดหนองโพ ถนนเพชรเกษมเพ่ือรับแจ้งเหตุ รักษาความสงบเรียบร้อย   
 

 4.4 ยาเสพติด 
ในเขตเทศบาลต าบลหนองโพมีผู้เสพยาเสพติดไม่มากนัก และส่งตัวเข้ารับการบ าบัดและ 

โครงการฝึกอาชีพ โดยอ าเภอโพธารามเป็นหน่วยงานจัดตั้งค่าย 
 

 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  เทศบาลต าบลหนองโพสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และสงเคราะห์เบี้ยยังความผู้พิการ และ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้    

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  มีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญคือ 
  1.  ถนนเพชรเกษมสายใหม่ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4) เชื่อมการคมนาคมระหว่าง
กรุงเทพฯ – หนองโพ - ราชบุรี 
  2.  ถนนเพชรเกษมสายเก่า (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4) เชื่อมการคมนาคมระหว่าง 
อ าเภอบ้านโปุง – หนองโพ - ราชบุรี 
  3.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนทุกชุมชน 
 

 5.2 การไฟฟ้า 
  ครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลหนองโพมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน 
 

 5.3 การประปา 
  ครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลหนองโพมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน และมีจ านวนผู้ใช้น้ ากับ
การประปาเทศบาลต าบลหนองโพ จ านวน 1,800 ราย 
 

 5.4 โทรศัพท์ 
  มีที่ท าการชุมสายโทรศัพท์ 1 แห่ง และมีคู่สายโทรศัพท์ให้บริการได้ตามความต้องการของ
ประชาชน  
 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ในเขตเทศบาลต าบลหนองโพ มีรถไปรษณีย์เคลื่อนที่จ านวน 1 คัน ตั้งอยู่หน้าวัดหนองโพ ข้าง
ปูอมต ารวจหนองโพ ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น ถึง 16.00 น. 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองโพมีอาชีพท าไร่ข้าวโพด ปลูกหญ้าส าหรับเลี้ยงสัตว์ 
 

 6.2 การปศุสัตว์ 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองโพมีอาชีพเลี้ยงโคนม เลี้ยงสุกร และเลี้ยงไก่ไข่ 
 

6.3 อุตสาหกรรม 
 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด  (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ผลิตภัณฑ์นมส าเร็จรูปและ

ผลิตภัณฑ์จากนมโค และโรงสีข้าวหนองโพ  

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
7.1 การนับถือศาสนา 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลหนองโพนับถือศาสนาพุทธ มีนับถือศาสนา 

ในเขตเทศบาลต าบลหนองโพ มีวัดในศาสนาพุทธ จ านวน 1 แห่ง คือวัดหนองโพ 
7.2 ประเพณีและวัฒนธรรมที่ส าคัญ 

1. งานวันขึ้นปีใหม่ จัดในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี (โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง) 
2. งานวันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15  ค่ า  เดือน 3 ของทุกปี 
3. งานวันสงกรานต์ ตรงกับวันที่ 13 เมษายน  ของทุกปี 
4. งานวันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า  เดือน 6 
5. งานวันอาสาฬหบูชา   ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า  เดือน 8 
6. งานประเพณีวันเข้าพรรษา      ตรงกับวันแรม 1 ค่ า  เดือน 8  

  7. งานประเพณีวันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น  15  ค่ า  เดือน 11 
8. งานวันประเพณลีอยกระทง ตรงกับวันขึ้น  15  ค่ า  เดือน 12  

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีไท-ยวน ภาษาถ่ิน เดิมใช้ภาษาไท-ยวน ส าหรับคนพื้นถ่ินซึ่งมีอายุ
ตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป และประชาชนทั่วไป ใช้ภาษาไทย ภาคกลาง 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ า คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตเทศบาลต าบลหนองโพมีแหล่งน้ าธรรมชาติ ไหล่ผ่าน

ด้านทิศตะวันตกของเขตเทศบาล สภาพน้ าในคลอง เจือปนสิ่งปฏิกูลจากโรงงานอุตสาหกรรมและน้ าเสียจาก
การเลี้ยงโคนม และฟาร์มสุกรจากพ้ืนที่ต าบลดอนกระเบื้อง อ าเภอโพธาราม และอ าเภอบ้านโปุง จังหวัด
ราชบุรี  
   
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและท าใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จ าเปนจะตองมี
การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให 
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันดังนั้น จึงจ าเปนจะตองก าหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพื่อถายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยรวมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจนประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถ ในการ
แขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดีกินดี สังคมมีความม่ันคง เสมอภาค
และเปนธรรม ยุทธศาสตรชาติเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปตอจากนี้ไปประกอบดวย  

(1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  
(2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
(3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
(4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
(5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
(6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  

 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  
เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2559 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จึงขอสรุปทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 จาก
เอกสาร เรื่อง “ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12” และเอกสารประกอบการ
ประชุมประจ าปี 2558 ซึ่งจัดท าโดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนี้ 

1) กรอบวิสัยทัศน์และเปูาหมาย 

มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความ
มั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน” ของประเทศ 

2) ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
       ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

3) เปูาหมายการพัฒนา ประกอบด้วยเปูาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังนี้ 
        3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง โดยเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ า
กว่าเฉลี่ยร้อยละ 8 
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        3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 

        3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น บริการ
ทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

        3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์  ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการน้ า
ให้สมดุล 

        3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

4) แนวทางการพัฒนา 

        4.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง โดย
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  สนับสนุนต่างชาติให้เข้ามา
ลงทุนใน  R&D Center ตลอดจนผลักดันงานวิจัยให้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา จัดท า Technology Roadmap ส่งเสริมอุตสาหกรรม Carbon Fiber การพัฒนาผลิต
ภาพแรงงาน การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุง
โครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ 

        4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
        4.3 การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม โดยยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร การ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 

        4.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมการ
ลงทุน การค้าชายแดน และจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

        4.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
รักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียวใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพ
การฟ้ืนตัวปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียน
วัสดุที่ใช้แล้ว ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการ
สร้างงานสีเขียว การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
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       4.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความโปร่งใส การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้
มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอ เพ่ือให้ระบบราชการเล็กแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง การพัฒนา 
อปท. ให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง การสร้างระบบตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณมากและมีผลกระทบในวงกว้าง 

ยุทธศาสตร์หลัก  
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ 

 

1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด    
 

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรีการพัฒนาระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2564 “เมืองเกษตรสีเขียว 
เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข”  

พันธกิจ  
1)ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การบริการและพัฒนาระบบการตลาดในแต่ละสาขาการผลิตของ

จังหวัด  
2) พัฒนาครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมสุขภาวะ การมวีินัยทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน และลดความเหลื่อมล้าทางสังคม  
3) ยกระดับมาตรฐานการบริการ และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพ่ือการสร้างรายได้  
4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ  
 

เป้าประสงค์โดยรวม  
3) สร้างการขยายตัวและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมข้ึน  
3) ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง และลดความเหลื่อมล้า  
4) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
5) พัฒนาระบบปูองกันและลดปัญหาพื้นที่เสี่ยงภัย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนา  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  
วิสัยทัศน์ (Vission) “เมืองน่าอยู่ เกษตรสู่สากล คนและชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี การศึกษา

สาธารณสุขเด่น การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”  
พันธกิจ (Mission)  
1) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
2) ส่งเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่  
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
4) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสีย  
5) การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  
6) ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง  
7) สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น  
8) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม  
9) ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษา  
10) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
11) ส่งเสริมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ  
12) ส่งเสริมการสาธารณสุข  
13) ส่งเสริมการกีฬา  
14) ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
15) การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
16) การวางแผน การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการบูรณาการการท างานร่วมกัน  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy)  
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
แนวทางการพัฒนา  
- พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่ง ขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ  
- พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการการอุปโภค  
- บริโภคและเกษตร ตลอดจนการปูองกันน้ าท่วมและภัยแล้ง  
- พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู่  
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา 
 - ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม  
- ส่งเสริมการกีฬา การศึกษาและการเรียนรู้ 
- ส่งเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ  
- ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
แนวทางการพัฒนา  
- สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
- ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนเพื่อความเป็นพลเมือง 
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- การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา  
- การวางแผน การประสานแผนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น - 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการค้าชายแดน  
- การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
- ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรและ 

อุตสาหกรรม  
- การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนา  
- พัฒนาระบบการก าจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
- พัฒนาระบบระบบบ าบัดน้ าเสีย  
- การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- การจัดการมลพิษต่างๆ 
 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แนวทางการพัฒนา  
- การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.1 วิสัยทัศน์ 

   “ บ้านเมืองน่าอยู่   เชิดชูผู้มีพระคุณ   สนับสนุนการศึกษา   มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วม  มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ” 
 

2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษา และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากร 

 

2.3 เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์ ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการให้ได้

มาตรฐานและการขยายเขตไฟฟูา  เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
เป้าประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เข้มแข็ง การเพ่ิม

ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน และส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
เป้าประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา  ทั้งการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม 
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อัธยาศัย เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของประชาชน  บุคคลวัยท างานและเด็กวัยเรียนให้มีศักยภาพ 
เพียงพอต่อการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

เป้าประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด  การสร้างภูมิคุ้มกันบุคคล 
ครอบครัว และโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น การตรวจเฝูาระวังการเสพการค้า การให้ความรู้แก่นักเรียนและ
เยาวชน การสร้างความมีส่วนร่วมในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองปราม 
จัดชุดตรวจของท้องถิ่นร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน อปพร.และเจ้าหน้าที่ต ารวจ การติดตั้งกล้อง
วงจรปิดตามจุดเสี่ยงในชุมชนให้ทั่วถึง  พร้อมทั้งการพัฒนาระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้
ทันสมัยและแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูบูรณาการอย่างรวดเร็ว 

เป้าประสงค์ ปรับปรุงและพัฒนาด้านสาธารณสุข  ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะ  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดล้อม  และพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัย  การสร้างความเข็ม
แข็งให้แก่สมาชิก อสม. ในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน การเฝูาระวังโรคติดต่อร้ายแรง การ
ปูองกนัและปราบลูกน้ ายุงลาย การปูองกันการระบาดโรคพิษสุนัขบ้า ฯ การจัดการน้ าเสียในคลองธรรมชาติ
ด้วยระบบชีวภาพ การเติมอากาศ มลภาวะเป็นพิษ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุล 

เป้าประสงค์  ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน พัฒนาศักยภาพของผู้ด้อยโอกาส  เด็กถูก
ทอดทิ้ง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุในการด ารงชีวิตและการอยู่ร่วมกับคนในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี   ส่งเสริม
สวัสดิการและคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส เด็กถูกทอดทิ้ง  ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแล และผู้ขาดแคลน 

เป้าประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การส่งเสริมประเพณีไทยยวน การจัดงานประเพณีเพ่ือรักษาองค์ความรู้ท้องถิ่น  

เป้าประสงค์ การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี ด้านประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล   การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การ
ตรวจสอบ การท างานของท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  ส่งเสริมการพัฒนาในการปลูกฝังในด้านการให้ความ
ร่วมมือในหน่วยงานของทุกๆด้าน  เช่น  ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ และพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนให้เข้มแข็ง 

 

2.4 ตัวชี้วัด 
1) ถนน ท่อระบายน้ า ไฟฟูา ระบบประปา ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

 2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครอบครัว  และส่งเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส เด็กถูกทอดทิ้ง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ขาด
การดูแล และผู้ขาดแคลนให้ดีขึ้น และเด็ก เยาวชน ประชาชน รู้โทษภัยของยาเสพติด 
 3) เด็ก เยาวชน ประชาชนมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นและมีสุขภาพอนามัยที่ดี และได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณีต่างๆ อันดีให้สืบทอดต่อไป 
 4) ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 5) การจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติมีสภาพคงอยู่ตลอดไป 

6) ประชาชนได้รับความสะดวก การติดต่อราชการและเพ่ิมประสิทธิภาพของเทศบาลต าบลหนองโพ 
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2.5 ค่าเป้าหมาย 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- เพ่ือปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพดีได้มาตรฐาน  เพ่ือความสะดวกของประชาชนในการ

อยู่อาศัยและประกอบอาชีพ  
- เพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุง บูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพ้ืนฐาน 
- เพ่ือขยายเขตไฟฟูาและแสงสว่างในชนบทให้ทั่วถึง 
- เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค-บริโภค ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอตลอดปี 
- เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและการระบายน้ า 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีคุณภาพ 
- เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- เพ่ือรณรงค์และปูองกันโรคต่างๆ 
- เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการ 

  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษา  และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  - เพ่ือส่งเสริมการศึกษา   
  - ส่งเสริมสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการ 
  - เพ่ือส่งเสริมการศาสนาและรักษาขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  ภมูิปัญญา  
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมในชุมชน  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง  
- เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร 
- เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เสริมและการกระจายรายได้ให้กับประชาชน 
- เพ่ือส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- เพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
- เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- เพ่ือส่งเสริมการพาณิชย์การลงทุน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู    

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้คงอยู่ยั่งยืน 
- เพ่ือสร้างกลไกการใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อปูองกันหรือลดข้อโต้แย้งในการใช้ 

ทรัพยากรธรรมชาติ  
- เพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้เป็นฐานการผลิตทางการเกษตรให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุด  
- เพ่ือเฝูาระวังปูองกัน บ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
- เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  
- เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
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- เพ่ือสร้างการบริหารจัดการที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
- เพ่ือปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงาน 
- เพ่ือเป็นการบริการและให้ความสะดวกประชาชน 

         - เพ่ือปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - เพ่ือรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

- เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมรายได้ 
 

2.6 กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและ

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. พัฒนางานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เข้มแข็งเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่

ประชาชน  และพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 
3. พัฒนาด้านการศึกษา  กิจกรรมทางด้านการกีฬาและนันทนาการ 
4. พัฒนาด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด   
5. พัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. พัฒนาด้านสาธารณสุข ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม   
7. พัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
8. พัฒนาการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9. พัฒนาการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี ด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการ 

พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพ่ือให้
เกิดความโปร่งใส 

 

2.7 จุดยืนยุทธศาสตร์ 
1. ด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2. ด้านคุณภาพชีวิต  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  3. ด้านระบบการศึกษา  และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  4. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การ
พัฒนาการเสริมสร้างความมั่นคง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษา และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัด ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การพัฒนาเสริมสร้างความม่ันคง 
 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ใช้การวิคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demanf Analysis)/Global Demand) และTrend) 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาฯ อย่างน้อยประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)   
 

การวิเคราะห์ SWOT คือ  การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นบวก ซึ่งองค์กร

น ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงการด าเนินงานภายในองค์กรท าได้ดี 
เช่นการมีทีมงานที่เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์สูง และมีวิสัยทัศน์กว้างไกลการมีความรู้เกี่ยวกับลูกค้า 
เป็นอย่างดี เป็นผู้น าทางการตลาด การมีฐานะทางการเงินมั่นคง  เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตให้กับธุรกิจ การมี
คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าของคู่แข่งขัน เป็นต้น 

จุดอ่อน  (Weaknesses) หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กร/หน่วยงานที่ เป็นลบและด้อย
ความสามารถซึ่งองค์กรไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึง การ
ด าเนินงานภายในที่องค์กรท าไม่ดี เช่น การขาดทรัพยากรด้านการเงิน การมีส่วนแบ่งการตลาดที่น้อยกว่า การ
ไม่มีชื่อเสียงเพราะเป็นองค์กรใหม่ การขาดประสบการณ์ในด้านการบริหารงานนั้น ๆ การมีแหล่งวัตถุดิบจ ากัด
และข้ึนอยู่กับฤดูกาล   เป็นต้น 

โอกาส (Opportunities) หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอ้ืออ านวยให้การท างานของ
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อด าเนินการขององค์กร เช่น 
การเพ่ิมบริการให้กับกลุ่มลูกค้ามากขึ้นหรือการขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ การน าความรู้ความช านาญมาใช้เพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขององค์กร การเปิดเกมเพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งขัน นโยบายของภาครัฐให้การ
สนับสนุน เป็นต้น 

อุปสรรค (Threats) ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการท างานขององค์กรไม่ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาต่อองค์กร เช่น ความเป็นไปได้ที่คู่แข่งรายใหม่
จะเข้ามาเป็นคู่แข่งในอนาคตการเกิดสินค้าทดแทน ท าให้สูญเสียยอดขายไปการเจริญเติบโตของตลาดมีอัตรา
การชะลอตัวลง การออกกฎระเบียบใหม่ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์
ที่เป็นผลลบ อ านาจการต่อรองของลูกค้าหรือผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบเพ่ิมสูงขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ได้แสดงแนวคิดการ
วิเคราะห์ SWOT ไว้ในภาพ  
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ภาพ  การวิเคราะห์  SWOT 
ด าเนินการโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การจาก 

สภาพแวดล้อมภายในโดยปัจจัยที่เป็นบวกถือเป็นจุดแข็งและปัจจัยที่เป็นลบถือเป็นจุดอ่อนและประเมิน
สภาพแวดล้อมภายนอกในด้านผลกระทบส่วนที่ให้ผลกระทบทางบวกเป็นโอกาส ส่วนที่จะส่งผลทางลบ เป็น
อุปสรรค เมื่อได้ทราบถึงสถานการณ์ขององค์การจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน ย่อม
เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดเปูาหมายประเมินศักยภาพ ทิศทางในอนาคตขององค์การธุรกิจชุมชนในสภาพ 
ทีเ่หมาะสม และสอดคล้องประสานกัน  

กระบวนการวิเคราะห์ SWOT  
  กระบวนการวิเคราะห์ SWOT การประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะและธรรมชาติของ
บริบทของชุมชนเป็นแนวทางส าหรับการสัมภาษณ์กลุ่มเปูาหมายเพ่ือให้ได้ข้อมูล ดังนี้ 

1) กรอบการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ประกอบด้วยการศึกษา 
ภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์การ  กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านบุคคล  การเงินการผลิตและการตลาด 

2) กรอบการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ เป็นปัจจัยภายนอกที่ถูก 
ก าหนดโดยลักษณะของธุรกิจของกลุ่ม ประกอบด้วย ลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจการ
แข่งขันทางการค้า รัฐและหน่วยราชการในท้องถิ่น บทบาทของหน่วยงานพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น 

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT 
การวิเคราะห์ SWOT เป็นวิธีการหรือเครื่องมือการวางแผนกลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาชุมชน 

เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงการท างาน ตรวจสอบงาน การตัดสินใจด าเนินงานขององค์การ เหมาะสมต่อการ
สร้างกลยุทธ์ ดังนั้นข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์มีส่วนส าคัญ  ในการท าให้องค์การธุรกิจชุมชนได้ตระหนักถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างชัดเจน เป็นการส่งเสริมรักษาจุดแข็งให้
มั่นคงตระหนักถึงโอกาสเพ่ือแสวงหาประโยชน์จากโอกาสนั้นๆได้ ในการสร้างประสิทธิภาพของชุมชนให้
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลายสามารถเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่าง
ทันที   

สภาพแวดล้อมภายนอก 
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                   จุดอ่อน 

การพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

โอกาส 

อุปสรรค 
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การวิเคราะห์ SWOT คือ  การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคหรือข้อก าหนดที ่
ท้าทายของเทศบาลต าบลหนองโพ  

วิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths)  โดยใช้ 7 เอสของ แมคคินซี่ (7 – S Framework  [McKinsey]) 
วิเคราะห์องค์ประกอบภายใน โดยใช้  Mckinsey 7s Framework ซึ่งประกอบด้วย     

1. โครงสร้างองค์กร (Structure)  
2. กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)  
3. ระบบในการด าเนินงานขององค์กร (System) 
4. รูปแบบหรือพฤติกรรมในการบริหารของผู้บริหารระดับสูง (Style)  
5. สมาชิกในองค์กร (Staff) 
6. ความรู้ความสามารถขององค์กร (Skills) 
7. ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values)  

1. โครงสร้างองค์กร (Structure) 
   โครงสร้าง  (Structure) แผนภูมิองค์การ (Organization Chart)  ที่แสดงว่าใครรายงานใคร และ

งานหน้าที่มีการแบ่งแยกอะไรบ้าง  และรวมตัวกันอย่างไร  บริษัทมีการจัดโครงสร้างเป็นแบบใด รวมศูนย์
อ านาจ หรือกระจายอ านาจ แมทริกซ์ หรือ เครือข่าย ตลอดจน นโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติ ของบริษัท   

2. กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 
   กลยุทธ์  (Strategy) ชุดของการกระท าที่ต่อเนื่อง  มุ่งหมายเพื่อความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน แผน

ในการจัดสรรทรัพยากรที่หายากเพ่ือบรรลุเปูาหมาย  กลยุทธ์ประสานเป็นหนึ่งเดียวระหว่าง วิสัยทัศน์ และ 
ทิศทางของบริษัท  และในขณะเดียวกัน กลยุทธ์ก็ท าหน้าที่เป็นพลังขับเคลื่อน วิสัยทัศน์ และทิศทางบริษัท  ท า
วิสัยทัศน์และทิศทางให้กระจ่างชัด  สื่อสาร และปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และทิศทางบริษัท 

3. ระบบในการด าเนินงานขององค์กร (System) 
  ระบบ (System)  กระบวนการและการไหลที่แสดงว่า องค์การปฏิบัติงานกันอย่างไรในวัน 

หนึ่ง ๆ เช่น  ระบบสารสนเทศ  ระบบการจัดสรรงบประมาณ  กระบวนการผลิต  ระบบการควบคุมคุณภาพ  
และระบบการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

4. รูปแบบหรือพฤติกรรมในการบริหารของผู้บริหารระดับสูง (Style) 
   สไตล์  (Style)  หมายถึง สไตล์วัฒนธรรมขององค์กร   การประพฤติปฏิบัติของผู้จัดการ  ตลอดจน  

วิธีการคิด และการท างาน ของพนักงาน  สไตล์ ต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้  (Tangible Evidence)  มองเห็นได้
ของสิ่งต่าง ๆ  ที่ฝุาย จัดการพิจารณาว่าส าคัญ  โดยใช้เวลาและความสนใจ  และแสดงให้เห็นโดยพฤติกรรม  
มันไม่ใช่สิ่งที่ฝุายจัดการบอกว่าส าคัญ  มันแสดงออกให้เห็นโดยการกระท า  

5. สมาชิกในองค์กร (Staff) 
  สต๊าฟ  (Staff)  หมายถึง จ านวนและแบบฉบับของพนักงาน ภายในองค์กร และหมายถึง  การที่

บริษัทจ้างบุคคลที่มีความสามารถ ฝึกอบรมพนักงาน และมอบหมายงานที่ถูกต้อง  การคัดเลือก การฝีกอบรม 
การให้รางวัล และการยอมรับ การรักษา การจูงใจ ล้วนเป็นประเด็นส าคัญๆ เกี่ยวกับ สต๊าฟ และ  ณ ที่นี้  จะ
เป็นประโยชน์มากที่จะคิดว่า  มันไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง  แต่มันคือ  ประชากรส่วนใหญ่ของบริษัทหรือ
องค์กร 

 
 



16 
 

6. ความรู้ความสามารถขององค์กร (Skills) 
ทักษะ (Skills) คือ ความสามารถที่โดดเด่น (Distinctive Capability)ที่องค์กรมีอยู่ไม่ใช่บุคคลหนึ่ง 

บุคคลใดมีอยู่หมายถึงความจริงที่ว่าพนักงานมีทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ การฝึกอบรมและการ
พัฒนา เพ่ือให้แน่ใจว่า พนักงานทราบว่าจะท างานของเขาได้อย่างไร และเรียนรู้ในการใช้เทคนิคที่ทันสมัยเสมอ 

7. ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values 
    ค่านิยมร่วม (Share Values)(อาจเรียกว่า เปูาหมายทีส าคัญเหนือกว่า หรือ superordinate 

goals) คุณค่าร่วม หมายความว่า พนักงานแชร์ค่านิยมเดียวกัน  ค่านิยม เป็นสิ่งที่ท่านต้องมุ่งไขว่คว้า แม้ว่า 
มันจะไม่ก่อให้เกิดผลก าไร  ค่านิยม ต้องเหนือสิ่งอื่นใด      ค่านิยมต้องมาก่อนสิ่งใด  ค่านิยม เป็นสิ่งที่บริษัท
เชื่อ และมีจุดยืนในเรื่องดังกล่าว   การตัดสินใจก าหนดหรือระบุ ค่านิยมองค์กรหรือบริษัท เป็นขั้นตอนส าคัญ
ขั้นตอนแรกในการก าหนดบทบาทขององค์กร ในสภาพแวดล้อมท่ีซึ่งองค์กรหรือบริษัทด าเนินการอยู่     
ค่านิยมเหล่านี้จ าต้องมีส่วนร่วมกันโดยพนักงานส่วนมากหรือทุกคนในองค์การ 

วิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses) 7 เอสของ แมคคินซี่  (7 – S Framework  [McKinsey]) 
วิเคราะห์องค์ประกอบภายใน โดยใช้  Mckinsey 7s Framework ซึ่งประกอบด้วย     
1. โครงสร้างองค์กร (Structure)  
2. กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)  
3. ระบบในการด าเนินงานขององค์กร (System) 
4. รูปแบบหรือพฤติกรรมในการบริหารของผู้บริหารระดับสูง (Style)  
5. สมาชิกในองค์กร (Staff) 
6. ความรู้ความสามารถขององค์กร (Skills) 
7.  ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values)  

1. โครงสร้างองค์กร (Structure) 
    โครงสร้าง (Structure) แผนภูมิองค์การ (Organization Chart)  ที่แสดงว่าใครรายงานใครและ

งานหน้าที่มีการแบ่งแยกอะไรบ้าง และรวมตัวกันอย่างไร  บริษัทมีการจัดโครงสร้างเป็นแบบใด รวมศูนย์
อ านาจ หรือกระจายอ านาจ แมทริกซ์ หรือ เครือข่าย ตลอดจน นโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติ ของบริษัท   

2. กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 
    กลยุทธ์ (Strategy) ชุดของการกระท าที่ต่อเนื่อง  มุ่งหมายเพ่ือความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน 

แผนในการจัดสรรทรัพยากรที่หายากเพ่ือบรรลุเปูาหมาย  กลยุทธ์ประสานเป็นหนึ่งเดียวระหว่าง วิสัยทัศน์ 
และ ทิศทางของบริษัท  และในขณะเดียวกัน กลยุทธ์ก็ท าหน้าที่เป็นพลังขับเคลื่อน วิสัยทัศน์ และทิศทาง
บริษัท  ท าวิสัยทัศน์และทิศทางให้กระจ่างชัด  สื่อสาร และปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และทิศทางบริษัท 

3. ระบบในการด าเนินงานขององค์กร (System) 
   ระบบ (System) กระบวนการและการไหลที่แสดงว่า องค์การปฏิบัติงานกันอย่างไรในวัน 

หนึ่ง ๆ เช่น ระบบสารสนเทศ  ระบบการจัดสรรงบประมาณ  กระบวนการผลิต  ระบบการควบคุมคุณภาพ  
และระบบการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

4. รูปแบบหรือพฤติกรรมในการบริหารของผู้บริหารระดับสูง (Style)  
    สไตล์ (Style) หมายถึง สไตล์วัฒนธรรมขององค์กร การประพฤติปฏิบัติของผู้จัดการ ตลอดจน  

วิธีการคิด และการท างาน ของพนักงาน สไตล์ ต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ (Tangible Evidence) มองเห็นได้ของ 
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สิ่งต่าง ๆ ที่ฝุาย จัดการพิจารณาว่าส าคัญ โดยใช้เวลาและความสนใจ และแสดงให้เห็นโดยพฤติกรรม  มันไม่ใช่
สิ่งที่ฝุายจัดการบอกว่าส าคัญ มันแสดงออกให้เห็นโดยการกระท า  

 5. สมาชิกในองค์กร (Staff) 
    สต๊าฟ (Staff)  หมายถึง จ านวนและแบบฉบับของพนักงาน ภายในองค์กร และหมายถึง  การที่

บริษทัจ้างบุคคลที่มีความสามารถ ฝึกอบรมพนักงาน และมอบหมายงานที่ถูกต้อง การคัดเลือก การฝีกอบรม 
การให้รางวัล และการยอมรับ การรักษา การจูงใจ ล้วนเป็นประเด็นส าคัญๆ เกี่ยวกับ สต๊าฟ และ   ณ ที่นี้ จะ
เป็นประโยชน์มากที่จะคิดว่า มันไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่มันคือ ประชากรส่วนใหญ่ของบริษัทหรือองค์กร 

6. ความรู้ความสามารถขององค์กร (Skills) 
   ทักษะ (Skills) คือ ความสามารถที่โดดเด่น (Distinctive Capability) ที่องค์กรมีอยู่ ไม่ใช่บุคคล

หนึ่งบุคคลใด มีอยู่มันหมายถึง ความจริงที่ว่า พนักงานมีทักษะที่จ าเป็น ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ การฝึกอบรม
และการพัฒนา เพ่ือให้แน่ใจว่า พนักงานทราบว่าจะท างานของเขาได้อย่างไร และเรียนรู้ในการใช้เทคนิคที่
ทันสมัยเสมอ 

7.  ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values 
    ค่านิยมร่วม (Share Values)(อาจเรียกว่า เปูาหมายทีส าคัญเหนือกว่า หรือ superordinate 

goals)  คุณค่าร่วม หมายความว่า พนักงานแชร์ค่านิยมเดียวกัน  ค่านิยม เป็นสิ่งที่ท่านต้องมุ่งไขว่คว้า แม้ว่า 
มันจะไม่ก่อให้เกิดผลก าไร ค่านิยม ต้องเหนือสิ่งอื่นใด ค่านิยมต้องมาก่อนสิ่งใด ค่านิยม เป็นสิ่งที่บริษัทเชื่อ 
และมีจุดยืนในเรื่องดังกล่าว การตัดสินใจก าหนดหรือระบุ ค่านิยมองค์กรหรือบริษัท เป็นขั้นตอนส าคัญขั้นตอน
แรกในการก าหนดบทบาทขององค์กร ในสภาพแวดล้อมที่ซ่ึงองค์กรหรือบริษัทด าเนินการอยู่ ค่านิยมเหล่านี้
จ าต้องมีส่วนร่วมกันโดยพนักงานส่วนมากหรือทุกคนในองค์การ 

   โอกาส (Opportunities)   ซึ่งประกอบด้วย   
1. เศรษฐกิจ (Economic)  
2. เทคโนโลยี (Technological)  
3. กฎหมายและการเมือง (Political-legal)   
4. สังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural)   
5. การต่างประเทศหรือโลกาภิวัตน์ (Global or Globalization) 

  อุปสรรค (Threats)  ซึ่งประกอบด้วย   
1. เศรษฐกิจ (Economic)  
2. เทคโนโลยี (Technological)  
3. กฎหมายและการเมือง (Political-legal)   
4. สังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural)   
5. การต่างประเทศหรือโลกาภิวัตน์ (Global or Globalization) 

 การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ในการด าเนินงานได้ใช้เกณฑ์ผลกระทบของปัญหามาใช้
พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่มีผลต่อการพัฒนา ดังนี้ 

1. เกณฑ์เก่ียวกับการเป็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการเป็นส่วน 
ใหญ่ จึงถือว่า มีความส าคัญท่ีจะต้องเร่งด าเนินการแก้ไขให้ปัญหาเบาบางลงหรือหมดไป 

2. เกณฑ์เก่ียวกับความรุนแรง หรือความวิกฤตของปัญหาที่เกิดขึ้น ปัญหานั้นเมื่อเกิดขึ้น 
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แล้ว แม้จะเกิดไม่มาก แต่หากไม่ด าเนินการแก้ไขปัญหานั้นจะแพร่ขยายไปส่วนอื่นๆ ง่ายและรวดเร็ว และส่งผล
กระทบอย่างรุนแรง 

3. ความเชื่อมโยงของปัญหาอันจะน าไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ หรือมีผลกระทบต่อปัญหา  
อ่ืนต้องเป็นปัญหาที่มีการแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วหากไม่ได้รับการแก้ไข 

4. ปัญหาการด าเนินงานที่มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 
5. ปัญหาที่มีความส าคัญเร่งด่วนพอที่จะด าเนินการในเชิงนโยบาย การสนับสนุน 

เชิงนโยบายหรือมุมมองของผู้ก าหนดนโยบายว่าเป็นปัญหาส าคัญ การพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของปัญหา
แล้ว การแก้ไขปัญหาให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ต้องน าไปก าหนดแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ SWOT และ 7 เอสของแมคคินซี่  (7 – S Framework  [McKinsey]) 

   3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   ด้านสาธารณูปโภค และด้านแหล่งน้ า 
    ผลการพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองโพในปีที่ผ่านมา  ได้มีการพัฒนาและช่วยแก้ปัญหาความ

เดือดร้อนและบรรเทาความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านสาธารณูปโภค  ด าเนินการ
ขุดลอกคูคลองระบายน้ า  ก าจัดวัชพืช  ซึ่งก็แก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่ง  ในปัจจุบันจะต้องพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้สมดุลต่อไป 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
   รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอด  แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านนี้ให้หมดไปได้  

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า  ขาดเงินทุนหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรม  ต้องลดการผลิต  ลดคนงาน  ท าให้
คนว่างงานเพ่ิมมากข้ึนไม่มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว เทศบาลได้มีการส่งเสริมอาชีพต่างๆให้ราษฎรมีรายได้เสริม
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว  สนับสนุนให้ประชาชนด าเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริม
การประกอบอาชีพให้ประชาชนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์  โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิน่เพื่อจัดท าธุรกิจภายในชุมชน
ให้เกษตรกร กลุ่มอาชีพน าสินค้ามาจ าหน่ายและพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต 

3. ด้านสังคม 
   ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมา  ท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ดีเท่าท่ีควร  ขาดการ

ปูองกันรักษาและการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง  ขาดโอกาสทางการศึกษา  รวมทั้งสวัสดิการและกิจกรรม
นันทนาการไม่เพียงพอ  เทศบาลต าบลหนองโพจึงได้มีการส่งเสริมความรู้และปูองกันการระบาดของยาเสพติด
ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ  รณรงค์ส่งเสริมหมู่บ้านปลอดยาเสพติด  พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ  
ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์ในเทศบาล  รวมทั้งส่งเสริมการจัดการศึกษา  มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    ประชาชนยังขาดความรู้  ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและขาดจิตส านึก
ในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและท าลายธรรมชาติ  ท าให้เกิดมลพิษต่างๆซึ่งเทศบาลได้ด าเนินการขุด
ลอกคลองระบายน้ า ก าจัดวัชพืชซึ่งก็แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งในปัจจุบันต้องพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ต่อไป 
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5. ด้านการเมืองการบริหาร 
   รัฐบาลได้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามาบริหารจัดการและมี

ส่วนร่วมในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน  มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เทคโนโลยี
ทีท่ันสมัย  โดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้ในด้านต่างๆ  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  รวมทั้ง
จัดหาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์   เครื่องใช้ต่างๆให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วและทันสมัย  มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  
และมีการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศ   เพ่ือความรวดเร็วทั่วถึงและมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


