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ค าน า 
 

  นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวแห่งเอเชีย โดยก าหนดเปูาหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพ้ืนฐาน    
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็นเ อกลักษณ์      
การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเปูาหมายดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝุาย เพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเปูาหมายได้ประโยชน์
ด้วยกันทุกฝุายและมีความยั่งยืน นโยบายดังกล่าวมีความส าคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกระดับ
โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ประกอบกับแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดให้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
และนอกจากนี้งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็นภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
ควรมีแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ    
โดยยึดหลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น เห็นว่าการจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น เป็นสิ่งส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระท า เพ่ือเป็นการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ จากนั้นก็
น าแผนงานและโครงการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการก ากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  จึงได้
จัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ขึ้น  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
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ส่วนท่ี ๑ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
********************** 

1. สภาพทั่วไป 

 ๑.๑ ที่ตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ตั้งอยู่เลขท่ี ๖๙/๙ หมู่ที่ ๘  ต าบลโพธิ์เก้าต้น  
อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี อยู่ห่างจากศูนย์กลางอ าเภอเมืองลพบุรีเป็นระยะทาง 
ประมาณ ๕ กิโลเมตร ซึ่งมีแนวเขตการปกครองดังนี้ 

หมู่ที่ ๑ บ้านคลองบางปี ่    หมู่ที่ ๒ บ้านคลองปริก 
หมู่ที่ ๓ บ้านคลองท่าควาย   หมู่ที่ ๔ บ้านมะนาวหวาน 
หมู่ที่ ๕ บ้านโพธิ์เก้าต้น    หมู่ที่ ๖ บ้านคลองยายคล้าย 
หมู่ที่ ๗ บ้านโพธิ์ผีให้    หมู่ที่ ๘ บ้านฟูาลงมัน 
หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์ผีให้    หมู่ที่ 10 บ้านคลองตาปิ่น 
หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองจีน(คลองตาปิ่น)  หมู่ที่ ๑๒ บ้านโพธิ์ผีให้ 
หมู่ที่ ๑๓ บ้านไผ่ขวาง 
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  ทิศเหนือ    ติดต่อกับต าบลพรหมมาสตร์ และต าบลท่าหิน อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากคลอง ๑ ขวา ๒๑ ขวา ไปทางทิศตะวันออกผ่านทุ่งนาถึงถนนลาดยาง บริเวณพิกัน  P 
S 718361 ไปทางทิศตะวันออก ผ่านถนนสาธารณะคู่ชนานคลองชลประทานไปทางทิศตะวันออก ผ่านเหนือ
วัดโพธิ์งามถึงแม่น้ าลพบุรี บริเวณพิกัด P S 733361 ไปตามแนวก าแพงเมืองด้านทิศใต้สิ้นสุดแนวเขตที่ทาง
รถไฟสายเหนือ บริเวณ P S 743306 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ ๔.๕ กิโลเมตร 

  ทิศใต้ ติดต่อกับต าบลโคกล าพาน และต าบลตะลุง และต าบลท้ายตลาด อ าเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากทางรถไฟสายเหนือ บริเวณพิกัด P S 760333 ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ตามแนวคลองชลประทาน ถึงถนนบ้านคลองยายสี บริเวณพิกัน P S 736321 ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวกึ่งกลางคลองศาลาลอย ตัดผ่านถนนสายลพบุรี – บ้านแพรก บริเวณพิกัด  P S 725312  ถึงแม่น้ า
ลพบุรี บริเวณพิกัด  P S 723317 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวก่ึงกลางคลองฉิม สิ้นสุดแนวเขตที่หนองน้ าใต้
หนองแตงโม (เขตต าบลตะลุง) บริเวณพิกัด P S 701311  รวมระยะทางก้านทิศใต้ประมาณ 10.45 
กิโลเมตร 

           ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลปุาตาล อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากทางรถไฟสายเหนือ บริเวณพิกัด P S 743360 ไปทางทิศใต้ตามแนวทางรถไฟสายเหนือ สิ้นสุด
แนวเขตท่ีทางรถไฟสายเหนือ บริเวณพิกัด P S 760333 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก 

  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับต าบลโพธิ์ตรุ และต าบลบางขันหมาก อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหนองน้ าใต้หนองแตงโม บริเวณพิกัด P S 701311 ไปทางทิศเหนือตามล าห้วย
แตงโม ถึงหนองแตงโม บริเวณพิกัด P S 702318 ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางหนองแตงโม ไปทางทิศ
เหนือตามคลองระบายน้ า ถึงคลองตาปิ่น บริเวณพิกัด P S 706330 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลาง
คลองตาปิ่น ถึงถนนสาธารณะ บริเวณพิกัด P S 700332 ไปทางทิศตะวันตก ตัดผ่านถนนลาดยางรพช.ผ่าน
ใต้วัดบ่อเงิน บริเวณพิกัด P S 791333 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางคลอง   ๑ ขวา ๒๑ 
ขวา สิ้นสุดแนวเขตท่ี บริเวณพิกัด P S 718362 รวมระยะทางดา้นทิศ ตะวันตกประมาณ ๗.๕ กิโลเมตร 

๑.๒  เนื้อที ่

ต าบลโพธิ์เก้าต้น มีเนื้อที่โดยประมาณ ๒๔.07 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,045 ไร่ 

๑.๓  ภูมิประเทศ  

พ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร มีแม่น้ าลพบุรีไหลผ่านกลางต าบล 

๑.๔  จ านวนหมู่บ้าน 

ต าบลโพธิ์เก้าต้นแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๓ หมู่บ้าน โดยอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น เต็มพ้ืนที่ทั้ง ๑๓ หมู่ ได้แก่หมู่ที่ ๑ – ๑๓ 

-2- 



 
 

๒. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  
 

๒.๑  อาชีพ  
 จ านวนประชากร 10,2๘๒ คน กว่าร้อยละ 70 ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมได้แก่ ข้าว   ไม้

ผล เช่น มะม่วง กล้วย และกระท้อน ผักสวนครัว เช่นชะอม ข่า ตระไคร้ ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น มะลิ กล้วยไม้ 
กุหลาบ และดาวเรืองและอาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ และปลา ที่เหลือประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น รับจ้าง, ค้าขาย
และรับราชการ 

๒.๒  หน่วยงานธุรกิจในเขต อบต.  
    - ปั๊มน้ ามัน  ๓ แห่ง 
    - โรงงานอุตสาหกรรม ๒ แห่ง 
    - โรงสีข้าว  ๒ แห่ง 
    - ร้านค้า (ขายของช า) ๗๒ แห่ง   
 

3. สภาพทางสังคม 
๓.๑   สถาบันทางการศึกษา 
      -  โรงเรียนมัธยมศึกษา    ๑   แห่ง   
      -  โรงเรียนประถมศึกษา (รัฐบาล)   ๔   แห่ง 
      -  โรงเรียนอนุบาล (เอกชน)    ๑   แห่ง 
      -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์เก้าต้น   ๑   แห่ง 
      -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน   ๘   แห่ง 
      -  หอกระจายข่าว     10 แห่ง 
      -  เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ   ๑   แห่ง 
      -  ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม   ๑   แห่ง 
๓.๒   สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
      - วัด       ๙   แห่ง 
      - ศาลเจ้า      ๓   แห่ง 
๓.๓   สาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพธิ์เก้าต้น ๑   แห่ง 
      -  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าต าบล   ๑๓ แห่ง 
      -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ   100 % 
๓.๔   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
      -  สถานีต ารวจ     ๑   แห่ง 
      -  จุดตรวจต ารวจ     ๑   แห่ง 
      -  ต ารวจชุมชน     ๒0 นาย 
      -  ศูนย์ปูองกันภัย และบรรเทาสาธารณภัย  ๑   แห่ง 
      -  อปพร.      ๖๙ นาย 
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          อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตาม พรบ.  สภาต าบลและ อบต. พ.ศ. ๒๕๓๗
ถึงปัจจุบัน ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ อบต. ตามมาตรา ๖๖,๖๗,๖๘ ไว้ดังนี้ 

 มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม 

 มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

 (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
 (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและ  

สิ่งปฏิกูล 
 (๓) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 (๔) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๕)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 (๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 (๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม

ความจ าเป็นและสมควร 
[อนุ (๘) (๙) ของมาตรา ๖๗ เพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๒] 

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ ์
(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(๑๒) การท่องเที่ยว 
(๑๓) การผังเมือง        

[อนุ (๑๒) (๑๓) ของมาตรา ๖๘ เพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ       
บริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒] 
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บทท่ี 2 
การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว 

นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. พัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทาง
ท่องเที่ยวให้พร้อม ตลอดถึงส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับอาชีพการเกษตรในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพตาม
วิถีชีวิตชุมชน 
 2. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้า
ต้น 
 3. สร้างจิตส านึกของประชาชนให้รักและช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ 
 
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  (๑) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานใน
เรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัย  

(๒) พัฒนา บูรณะ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว 
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ชุมชน 
 (3) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่และภายในจังหวัด 
 (4) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 
 (5) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 

(6) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 

เป้าหมายการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
- มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  
- มีแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรอย่างเต็มรูปแบบ 
- แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบลโพธิ์เก้าต้นเป็นที่รู้จัก 
- คนในท้องถิ่นมีงานท า เศรษฐกิจในชุมชนดี 
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ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
1.   ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 การคมนาคมช ารุด  ไม่สะดวกต่อการคมนาคม 

 
- สภาพถนนทรุดโทรมเนื่องจากภัยธรรมชาติของพ้ืนที่  

2.   ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
2.1  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรมีไม่เพียงพอ 
 

 
- เกิดปัญหาเนื่องจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติ                
เพ่ือการเกษตรตื้นเขิน และมีน้อย และประสบปัญหา 
เกือบทุกหมู่บ้านของต าบล  

3.   ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
3.1  ปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอต่อการประกอบ
อาชีพ 
3.2  ประชาชนไม่ค่อยมีความรู้ด้านวิชาการในการ
ผลิต 
3.3  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพมักประสบความล้มเหลว 

 

 

 
- ประชาชนมีอาชีพด้านเกษตรกรรม ร้อยละ 80            
ซึ่งมีผลต่อการมีรายได้  ถ้าหากราคาพืชผลตกต่ า 
พลอยให้เกิดปัญหาด้านรายได้มากขึ้น 

- ส่วนใหญ่ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญ ในการ
อบรมเชิงวิชาการ  ด้านวิชาการ  ด้านเทคนิคต่างๆ  
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ในการเพ่ิมรายได้และผลผลิต 
- รัฐอุดหนุนกองทุนต่างๆ ให้กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม
เกษตรกร แต่การปฏิบัติขาดการรับผิดชอบของกลุ่ม 

- ศักยภาพในพ้ืนที่ บางแห่งมีเอกชนครอบครอง และ
ยังขาดการประชาสัมพันธ์ 

- สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ทางศาสนาจึงไม่เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว 

4.ปัญหาด้านสังคม 
4.1  การบริการด้านสาธารณูปการมีน้อย 
 
 
4.3  การส่งเสริมด้านศาสนาและวัฒนธรรมยังไม่
จริงจัง 
 
 

 
- สิ่งสาธารณูปการ  เช่น  ตู้โทรศัพท์  สวนสาธารณะ  
สวนพักผ่อนมีน้อย ซึ่งเป็นผลต่อการพัฒนาด้านบุคคล  
เพ่ือพัฒนาด้านจิตใจ 
- เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  ส่วนใหญ่ห่าง
กิจกรรมด้านศาสนา ไม่ให้ความส าคัญหรือสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงาม ของหมู่บ้านต าบล  รวมถึงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
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6.   ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
6.1  จิตส านึกและการให้ความส าคัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
6.2 ปัญหาดินเปรี้ยว เป็นกรด-ด่าง 

 
 
-ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการรักษาทรพยากร
ธรรมชาติ  โดยเฉพาะการบุกรุกถางปุาเพ่ือท า
การเกษตรท าสวน โดยไม่ค านึงถึงธรรมชาติ และ
ปัญหาที่ตามมา 
-สภาพพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือประสบปัญหา 
ของต าบลซึ่งมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีมากและสภาพดิน 

7.    ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร 
7.1  บุคลากรไม่ค่อยมีความรู้   ความเข้าใจเท่าที่ควร 
 
 
7.2 ประชาชนให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมน้อย 
 

 
- สมาชิกบางส่วนยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับ          
การบริหาร   กฎหมายระเบียบ  เพราะมีการแก้ไข
ระเบียบใหม่ 
- ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
การด าเนินการ  ประชาชนไม่ค่อยมีเวลา  และขาด
ความเข้าใจที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งเตาใหม่(SWOT) 

จุดแข็งStrength จุดอ่อนWeakness 

- มีการแบ่งส่วนราชการและมอบหมายหน้าที่อย่าง
ชัดเจน มีการแบ่งส่วนโครงสร้างหลักออกเป็น 
ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ า 
- กิจกรรมแต่ละอย่างมีการวางแผนการด าเนินการ ไว้
เป็นอย่างดี ทั้งแผนระยะสั้นระยะยาวแผนด าเนินงาน 
รวมทั้งแผนปฏิบัติงานแต่ละเรื่อง มีการก าหนด
ระยะเวลาด าเนินงานส าหรับแต่ละโครงการไว้อย่าง
ชัดเจนและสามารถปฏิบัติ ได้ตามแผนที่วางไว้ 
- มีการประเมินโครงการทุกครั้งอย่างเป็นระบบ 
- มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการแก่
ประชาชน 
-  ระบบการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย มีระบบ
อินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง 

-  โครงการใหญ่ ๆ ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน
เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าที่
ก าหนด 

- บุคลากรบางส่วนที่ได้รับการฝึกอบรมไม่สามารถน า
ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานได้ ขาดความคิดริเริ่ม
ในการปฏิบัติงาน 

  

-7- 



 
 

จุดแข็ง Strength จุดอ่อน Weakness 

   -  มีระบบการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ให้บริการ
ประชาชนทุกหมู่บ้าน 
   -  มีระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
เพ่ือประชาสัมพันธ์องค์กรแก่ประชาชน 
   -  น าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมา
เป็นหลักในการบริหาร 
    -  มีงบประมาณพอสมควรในการสนับสนุนการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ 
    -  ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจท างานเพ่ือพัฒนา
องค์กรและประชาชน 
    -  มีบุคลากรที่เพียงพอในการปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ 
    -  มีการท างานเป็นทีมและความสามัคคี 
    -  บุคลากรเข้มแข็ง มีความรู้ ความสามารถที่
สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านต่าง ๆ ให้ส่วนรวมได้เป็น
อย่างดี 
  -  มีความสามารถด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐในส่วนของเชิงรุก 

 
 
 
 

  

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

- มีงบประมาณพอสมควรที่สามารถพัฒนาให้ 
ครอบคลุมปัญหาความต้องการของประชาชนทุกด้าน 
- ประชาชนมีโอกาสขยายการลงทุนเพื่ออาชีพเสริม
มากขึ้นส่งผลให้รายได้ครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 
   -  หมู่บ้านมีแผนชุมชนเป็นของตนเอง และสามารถ
ประสานแผนพัฒนากับองค์การบริหารส่วนต าบลได้
เป็นอย่างดี 
- ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมสนับสนุน 
ด้านวิชาการและเงินทุน 
 -  ผู้น ามีความสามารถในเชิงประสานงาน / บูรณา 
การจัดการร่วมกับองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐ / เอกชน 
  -  พ้ืนฐานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 
 

  - ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญและมีส่วร่วม 
ในกิจกรรมหมู่บ้าน, ส่วนรวมและกิจกรรมของ อบต. 
     -  ประชาชนบางส่วนไม่มีที่ดินท ากินเป็นของ
ตัวเอง 
  -  ประชาชนบางส่วนมีภาระหนี้สินมากเกินไปและมี 
ความฟุุมเฟือยเกินฐานะความเป็นอยู่ที่แท้จริง 
  -  ปัญหาการใช้แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรยังไม่มี 
กฎระเบียบกติกาท่ีชัดเจน และมักเกิดปัญหาการใช้น้ า 
หรือการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 
  -  ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตส านึกในการ
รับผิดชอบร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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ด้านการบริหารจัดการ ในด้านผู้น าและโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้การน าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่
การปฏิบัติ ชุมชนควรจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการขับเคลื่อน
โครงการ เพ่ือวางแผนและประสานงานติดต่อระหว่างชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ เพ่ือให้ทุกกลุ่มได้เข้ามามีบทบาทและท างานร่วมกันในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
คณะกรรมการชุดดังกล่าว ควรจัดตั้งด้วยระบบโควตา กล่าวคือ ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนที่มีความเหมาะสมเข้า
มาท างาน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วยฝุายต่าง ๆ ดังนี้ 

ฝุาย หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ฝุายประชาสัมพันธ์และการตลาด เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของประชาชนใน

ชุมชน สื่อสารภายในชุมชน สร้างกิจกรรมการตลาด
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งรัฐและเอกชน 

2. ฝุายการเงินและบัญชี จัดท าระบบการเงิน บัญชีรายรับ/รายจ่าย ดูแล
ทรัพย์สินของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

3. ฝุายวิชาการ ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชน
เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เก็บรวบรวมไว้
อย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการศึกษา และเผยแพร่ต่อไป 
 

4. ฝุายพัฒนาและควบคุมมาตรฐานสินค้า ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวให้ครบวงจร น าเสนอ
รูปแบบการท่องเที่ยว และให้บริการนักท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐาน และคงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว้  
 

     5.  ฝุายดูแลสถานที่ บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

บ ารุงรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนเอาไว้ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ห้องน้ า ถนน ระบบการบ าบัดน้ าเสีย และ
ประสานขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 

    6.  ฝุายสาธารณสุข ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ด้านการประกอบอาหาร การสาธารณสุขทั่วไป 
รณรงค์ให้คนในชุมชนใส่ใจเรื่องความสะอาด  

5. ฝุายทะเบียน พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการ
ให้บริการในด้านต่าง ๆ ในชุมชน เช่น แหล่งท่องเที่ยว 
สถานประกอบการ และผู้ประกอบการฯ 
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6. ฝุายรักษาความปลอดภัย ดูและความปลอดภัยภายในชุมชน เช่น การจัดเวร
ยาม การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมรวบ
ข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

7. ฝุายพัฒนาสังคม สร้างทัศนคติที่ดีของชุมชนและภาคีต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวระดับชุมชน  ประสานความเข้าใจ การ
วางแผนและจัดท าโครงการพัฒนาชุมชน และขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยราชการ  

นอกจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการด้านการท่องเที่ยวโดยตรง
แล้ว ยังมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยอ้อม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้นในการด าเนินงานการท่องเที่ยว ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล ดังนี้ 

ฝุาย หน้าที่และความรับผิดชอบ 
หน่วยงานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยตรง 

- ส านักงานการท่องเที่ยว 
ลพบุรี 

- พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการฯ คนในชุมชน และ
ผู้ประกอบการและเจ้าบ้านที่ดี  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น สนับสนุนการท างานของหมู่บ้าน 
 

โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - จัดโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ 
- สนับสนุนให้มีการสอนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในโรงเรียน 

วัด เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างในชุมชน 
อปพร. ดูแลรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน 

โดยเฉพาะช่วงเทศกาล และช่วงวัดหยุดยาว และสร้างความ
เชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 

ภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่พัก 
ร้านอาหาร และธุรกิจอ่ืน ๆ  

ลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวและการให้บริการ ที่ได้มาตรฐานไม่เอา
เปรียบผู้บริโภค 
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บทที่ 3 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบลโพธิ์เก้าต้น (พ.ศ.2561-2563) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.1 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู สร้างเครือข่ายและเฝูาระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
งบประมาณที่ไดม้า 

ตัวช้ีวัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์
ตืกคอนกรีต หมู่ที่ 8 สาย
รอบหนองฟูาลงมัน 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สวยงาม 
เป็นที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยว 
  

มีถนนสวยงาม  - 1,753,000 - จ านวน 1 สาย ได้รับความ
สนใจจาก
นักท่องเที่ยว
และประชาชน
ในพื้นที่  

กองช่าง 
 

2 โครงการจดัท าปูายช่ือ/ปูาย
บอกทางสถานท่ีท่องเที่ยว  

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแกผู่้มาผัก
ผ่อนในสถานท่ี
ท่องเที่ยว 

มีการตดิตั้งปูายตาม
สถานท่ีท่องเที่ยว 

3,000 3,000 3,000 มีปูายประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ทั่วถึง  

ผู้มาผักผ่อนใน
สถานท่ี
ท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวก 

ส านักงานปลัด 
 

3. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
แหล่งท่องเที่ยว  

เพื่อสร้างภาพลักษณ์
แก่แหล่งท่องเที่ยวใน 
ต าบล 

วัดภายในต าบลโพธิ์
เก้าต้น 

- - - จ านวน 9  วัด นักท่องเที่ยวมี
ความประทับใจ
และมีจติส านึก
ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
งบประมาณที่ไดม้า 

ตัวช้ีวัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 

4.  
 
 
 
 

โครงการรณรงค์รักษาความ
สะอาดและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ชุมชนมี
จิตส านึกในการดูแล
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งท่องเที่ยว 

หมู่บ้านในต าบล    
โพธิ์เก้าต้น  

10,000 10,000 10,000 ชุนชนต้นแบบ ประชาชนในพ้ืน 
ที่มีความรู้และ
จิตส านึกในการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรม
ขาติ  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

5. โครงการจดัท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว  

เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่ต าบลโพธิ์เก้า
ต้นเป็นที่รู้จัก 

มีการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว  

- - - สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 
แผ่นพับ วารสาร  

แหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่ต าบล
โพธิ์เก้าต้น 
เป็นที่รู้จัก  

ส านักงานปลัด 
 

6. โครงการจดัท าเว็บไซต์
ส าหรับเผยแพร่แหล่ง
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี  

เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่ต าบลโพธิ์เก้า
ต้นเป็นที่รู้จักและ
นักท่องเที่ยวเข้าถึง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ได้อย่างรวดเร็ว 
ครบถ้วน 

มีการจัดท าเว็บไซต์
แหล่งท่องเที่ยว  

- - - เว็บไซต์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 

แหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่ต าบล
โพธิ์เก้าต้นเป็นที่
รู้จักอย่างท่ัวถึง  

ส านักงานปลัด 

7. โครงการอบรมและส่งเสรมิ
เกษครอินทรีย์วิถียั่งยืน 

เพื่อให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางการ
เกษตร 

ให้ความรู้แนวทางการ
จัดท าแก่เจ้าของสวน
ผลไม้ แปลงพืชผล
ทางการเกษตร 

15,000 15,000 15,000 แหล่งท่องเที่ยว
ทางการเกษตรทีไ่ด้รับ
การส่งเสริม 

เกษตรมรีายได้
จากการ
ท่องเที่ยว 

ส านักงานปลัด 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.1 ท านุบ ารุงส่งเสริมกิจกรรมทาง ด้านศาสนา 

 2.2 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
งบประมาณที่ไดม้า 

ตัวช้ีวัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2558 2559 2560 

1 โครงการส่งเสริมอนุรักษภ์ูมิ
ปัญญาท้องถิ่นการแสดงโขน 

เพื่อสืบทอดประเพณี
โบราณ  และส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

สืบทอดภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

10,000 10,000 10,000 มีกิจกรรมร่วมกันสืบ
ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนได้
ร่วมกันสืบทอด
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

ส านักงานปลัด 
 

2. โครงการส่งเสริมอนุรักษภ์ูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ลิเก 

เพื่อสืบทอดประเพณี
โบราณ  และส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

สืบทอดภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

10,000 10,000 10,000 มีกิจกรรมร่วมกันสืบ
ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นคงอยู่ 

ส านักงานปลัด 

3. โครงการจดักิจกรรมสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศานาเนื่อง
ในวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา 

เพื่อสืบทอดประเพณี
ทางศาสนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

สืบทอดประเพณีทาง
ศาสนาและส่งเสรมิ
กิจกรรมทางศาสนา 

13,000 13,000 13,000 มีกิจกรรมร่วมกันสืบ
สานประเพณีทาง
ศาสนา 

ประชาชน
ร่วมกันสืบสาน
ประเพณีศาสนา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4. โครงการจดักิจกรรมสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศานาเนื่อง
ในวันมาฆบุชา 

เพื่อสืบทอดประเพณี
ทางศาสนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

สืบทอดประเพณีทาง
ศาสนาและส่งเสรมิ
กิจกรรมทางศาสนา 

2,000 2,000 2,000 มีกิจกรรมร่วมกันสืบ
สานประเพณีทาง
ศาสนา 

ประชาชน
ร่วมกันสืบสาน
ประเพณีศาสนา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5. โครงการจดักิจกรรมสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศานาเนื่อง
ในวันวิสาขบูชา 

เพื่อสืบทอดประเพณี
ทางศาสนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

สืบทอดประเพณีทาง
ศาสนาและส่งเสรมิ
กิจกรรมทางศาสนา 

2,000 2,000 2,000 มีกิจกรรมร่วมกันสืบ
สานประเพณีทาง
ศาสนา 

ประชาชน
ร่วมกันสืบสาน
ประเพณีศาสนา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6. โครงการอบรมหมู่บา้น
คุณธรรมและหมู่บา้นศีล 5 

เพื่อสืบทอดประเพณี
ทางศาสนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

สืบทอดประเพณีทาง
ศาสนาและส่งเสรมิ
กิจกรรมทางศาสนา 

10,000 10,000 10,000 มีกิจกรรมร่วมกันสืบ
สานประเพณีทาง
ศาสนา 

ประชาชน
ร่วมกันสืบสาน
ประเพณีศาสนา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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