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บทที ่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมา 
  พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ   ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
พ.ศ.  2542  มาตรา  16  และมาตรา   17  บญัญติัใหเ้ทศบาลต าบล   และทอ้งถ่ินอ่ืน   มีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัท า
แผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง   ซ่ึงนอกจากจะมีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองแลว้ยงัมี
อ านาจหนา้ท่ีในการประสานการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดอีกดว้ย 
  เน่ืองจากการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดนโยบายการปกครอง
การบริหาร   การบริหารงานบุคคล   การเงิน  การคลงั  และการปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด   องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินยอ่มมีอิสระในการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   และด าเนินการตามแผน   ความเป็นอิสระนั้นไม่ได้
หมายความถึงความเป็นอิสระในฐานะ  “รัฐอิสระ ”  แต่เป็นการมอบอ านาจหนา้ท่ีในการจดับริการสาธารณะ
บางส่วนให ้ และยงัตอ้งอยูใ่นการก ากบัดูแลหรือตรวจสอบ  โดยรัฐบาลและประชาคมอีกดว้ย 
  การท่ีทอ้งถ่ินจะพฒันาไปในทิศทางใด   จ าเป็นตอ้งมีการก าหนดวสิัยทศัน์   หรือภาพในอนาคต   
และแปลงมาสู่การปฏิบติั   ดงันั้น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2548  จึงไดก้ าหนดประเภทแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวเ้ป็น  2  ประเภท 
  1.  แผนยุทธศาสตร์การพฒันา  หมายถึง  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีก าหนดยทุธศาสตร์  และแนวทางการพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงแสดงถึง  วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  
และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต  โดยสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการ
บริหารราชการแผน่ดิน  ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั  อ าเภอ  และแผนชุมชน  
  2.  แผนพฒันาสามปี  หมายถึง  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                          
ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  อนัมีลกัษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพฒันา   ท่ี
จดัท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซ่ึงมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนกา้วหนา้คอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
  “ แผนการด าเนินงาน ”  หมายถึง  แผนการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน  โครงการพฒันาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้น 
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ความส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ 
  แผนยทุธศาสตร์การพฒันา เทศบาล ต าบลตน้ธงชยั   เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมขอ ง
เทศบาลต าบลตน้ธงชยั ท่ีก าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาของ เทศบาล   ซ่ึงแสดงวสิัยทศัน์การพฒันา
ทอ้งถ่ิน  พนัธกิจ  หลกัการพฒันา   จุดมุ่งหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในอนาคต   โดยสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพฒันาจงัหวดั  แผนพฒันาอ าเภอ  และนโยบายในการพฒันาต าบล 
  การวางแผนยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลตน้ธงชยั  จึงเป็นกระบวนการก าหนดทิศทาง
ในอนาคตของ เทศบาลต าบลตน้ธงชยั   โดยก าหนดสภาพการณ์ท่ีตอ้งการบรรลุ   และแนวทางในการบรรลุบน
พื้นฐานของการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งรอบดา้นและเป็นระบบ   ทั้งน้ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของ
ทอ้งถ่ินและปัญหา/ความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินดว้ย 
  การวางแผนยทุธศาสตร์การพฒันา   มีความส าคญัต่อ เทศบาลต าบลตน้ธงชยัเป็นอยา่งยิง่ทั้งน้ี
เน่ืองจากแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเป็นแผนพฒันาท่ีมุ่งไปสู่สภาพการณ์ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในอนาคต   เป็นกรอบ
ในการก าหนดทิศทางการพฒันาของ เทศบาลต าบลตน้ธงชยั   ใหมุ้่งไปสู่สภาพการณ์อนัพึงประสงคไ์ดอ้ยา่งเท่าทนั
กบัการเปล่ียนแปลง   โดยสามารถจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   การจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ท่ีตอ้งก าหนดถึง
สภาพการณ์ท่ีตอ้งการจะบรรลุและแนวทางในการท่ีจะก าหนดใหบ้รรลุถึงสภาพการณ์นั้น 
 
องค์กรในการจัดท าแผนพฒันาเทศบาลต าบลต้นธงชัย 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ไดก้ าหนดองคก์รในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินไวส้รุปไดด้งัน้ี 
  1.  คณะกรรมการพฒันาเทศบาลต าบล  เป็นองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีก าหนดแนวทางการพฒันาของ
เทศบาลต าบลตน้ธงชยัใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  แผนพฒันา
จงัหวดั  แผนพฒันาอ าเภอ  การผงัเมือง  ตลอดจนใหค้ าปรึกษาหารือเก่ียวกบัการพฒันาทอ้งถ่ิน 
  2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาเทศบาลต าบลต้นธงชัย  เป็นองคก์รท่ีมีหนา้ท่ี
จดัท าร่างแผนพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาท่ีคณะกรรมการพฒันาเทศบาลต าบลตน้ธงชยัก าหนด 
  3.  คณะอนุกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถิ่นระดับอ าเภอ  เป็นองคก์รท่ีท าหนา้ท่ีก าหนด
กรอบ  ทิศทาง  แนวทาง  รวมทั้งประสานแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัใหส้อดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั  อ าเภอ 
 
องค์ประกอบขององค์กรในการจัดท าและประสานแผนพฒันา 
  ประกอบดว้ย  ไตรภาคี  โดยมีองคป์ระกอบจาก 

1. ตวัแทนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2. ตวัแทนของภาคราชการบริหารส่วนภูมิภาคและรัฐวสิาหกิจ 
3. ตวัแทนจากภาคประชาชน 
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ในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการประสานงาน  และบูรณาการ  รวมทั้งสร้าง 
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการบริหารงานทอ้งถ่ิน 

  
1.ลกัษณะของแผนยุทธศาสตร์  

แผนยุทธศาสตร์การพฒันา  หมายถึง  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมขององคก์รปกครองส่วน - 
ทอ้งถ่ินท่ีก าหนดยทุธศาสตร์   และแนวทางการพฒันา ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ซ่ึงแสดงถึง   วสิัยทศัน์   
พนัธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต  โดยสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนการบริหารราชการแผน่ดิน  ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั  อ าเภอ  และแผนชุมชน 
  
2. วตัถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

1. เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
       2. เพื่อใหก้ารพฒันาทอ้งถ่ินมีทิศทางสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาอ าเภอ  แผนชุมชน และนโยบายในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
       3. เพื่อใหส้ามารถน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาและสนองตอบความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน
ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 
3. ข้ันตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
      หน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินพบผูบ้ริหารเพื่อช้ีแจง  วตัถุประสงคค์วามส าคญั  
แนวทางและขั้นตอนการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาแลว้จดัท าโครงการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเสนอผา่นปลดัเทศบาลเพื่อเสนอใหผู้บ้ริหารอนุมติั 

ขั้นตอนท่ี 2 การรวบรวมขอ้มูลและปัญหาส าคญั 
      รวบรวมขอ้มูลและปัญหาของทอ้งถ่ิน โดยการจดัเวทีประชาคม  และน าแผนชุมชนมาใชพ้ิจารณาประกอบ  
พร้อมทั้งจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 

ขั้นตอนท่ี 3 การวเิคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมินสภาพการณ์พฒันาของทอ้งถ่ินในปัจจุบนั 
      ประเมินสถานภาพของทอ้งถ่ินในปัจจุบนั  โดยใชเ้ทคนิค  Swot Analysis โดยการวเิคราะห์ถึงโอกาส  และ
สภาวะคุกคามหรือขอ้จ ากดั  รวมถึงการวเิคราะห์จุดอ่อน  จุดแขง็ของทอ้งถ่ิน  ซ่ึงเป็นการพิจารณาถึงปัจจยัภายใน
และปัจจยัภายนอก 

ขั้นตอนท่ี 4 การก าหนดวสิัยทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ิน 
      น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 2 และขั้นตอนท่ี 3 มาก าหนดวสิัยทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ิน 
      วสิัยทศัน์ (Vision) หมายถึง ถอ้ยแถลงท่ีระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ ซ่ึงเป็น “จุดหมาย” ท่ีตอ้งการให้
เกิดข้ึนในอนาคต อนัเป็นการตอบค าถามท่ีวา่ “ทอ้งถ่ินตอ้งการอะไร ในอนาคต” 
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      ภารกิจหลกั (Mission) หมายถึง ขอ้ความหรือถอ้ยแถลงท่ีแสดงถึงลกัษณะ  หรือขอบข่ายในการด าเนินงาน
ท่ีเก่ียวกบัการบริหารและการจดับริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดเก่ียวกบัองคก์ร  หรือภาพลกัษณ์ท่ีตอ้งการน าเสนอ  
และปณิธานหรือปรัชญาในการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เป็นขอบเขตของบทบาทหนา้ท่ีหลกั
หรือขอบเขตของกิจกรรมท่ี มุ่งเนน้เป็นพิเศษท่ีตอ้งด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวสิัยทศัน์ท่ีก าหนดไว ้

ขั้นตอนท่ี 5 การก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
      เป็นการน าเอาวสิัยทศัน์และภารกิจหลกัมาพิจารณาก าหนดจุดมุ่งหมาย  เพื่อเป็นการก าหนดขอบเขตหรือ
ประเภทของกิจกรรมท่ีควรจะด าเนินการ เพื่อน าไปสู่การบรรลุวสิัยทศัน์และภารกิจหลกัท่ีไดก้ าหนดไว ้

ขั้นตอนท่ี 6 การก าหนดวตัถุประสงคก์ารพฒันาทอ้งถ่ิน 
      เป็นการก าหนดผลส าเร็จท่ีตอ้งการ  โดยด าเนินการหลงัจากท่ีทราบภารกิจหลกัท่ีจะตอ้งท าแลว้  เพื่อน า
ทอ้งถ่ินไปใหบ้รรลุความตอ้งการท่ีจะเป็นในอนาคต 

ขั้นตอนท่ี 7 การก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา 
      เม่ือไดด้ าเนินการก าหนดวสิัยทศัน์  ภารกิจหลกั  วตัถุประสงคแ์ละยทุธศาสตร์การพฒันา  โดยอาศยัพื้นฐาน
การวเิคราะห์  SWOT แลว้ ขั้นตอนต่อไปคือการก าหนดแนวทาง  การพฒันาของทอ้งถ่ิน  ซ่ึงยทุธศาสตร์การพฒันา
ทอ้งถ่ิน  หมายถึง  แนวคิดหรือวธีิการท่ีแยบคาย  อนับ่งบอกถึงลกัษณะการเคล่ือนตวัขององคก์รวา่จะกา้วไปสู่
เป้าหมายท่ีตอ้งการในอนาคตได ้อยา่งไร จะไปถึงจุดหมายท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งไร 

ขั้นตอนท่ี 8 การก าหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถ่ิน 
      เป็นการก าหนดปริมาณหรือจ านวนส่ิงท่ีตอ้งการใหบ้รรลุในแต่ละแนวทาง  การพฒันา ภายในเวลาท่ี
ก าหนด 

ขั้นตอนท่ี 9 การอนุมติัและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
      คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  น าผลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี  1 ถึงขั้นตอนท่ี  8 มาจดัท า
ร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบล ตน้ธงชยัเสนอต่อ คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  เพื่อพิจารณาและ
ปรับปรุงก่อนน าเสนอต่อผูบ้ริหาร  และ ผูบ้ริหาร ทอ้งถ่ิน พิจารณาอนุมติั ร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันาท่ี
เปล่ียนแปลงและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีเปล่ียนแปลงต่อไป 
  
4. ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
      1. เป็นกรอบในการปฏิบติังาน  แผนยทุธศาสตร์เป็นการก าหนดแนวทางเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์ร
และเปรียบเสมือนเขม็ทิศในการช้ีทางการพฒันา  ท าใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ลดความซ ้ าซอ้น
และการส้ินเปลืองทรัพยากรในการบริหาร 
      2. เป็นการรวมพลงัในองคก์ร  กระบวนการจดัท าแผนยทุธศาสตร์เป็นลกัษณะของความร่วมมือร่วมใจกนั
ด าเนินงานของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง อนัจะส่งผลต่อความรู้สึกในการมีส่วนร่วมและเป็นพนัธกิจร่วมกนัในองคก์ร  ซ่ึง
ผลจากการร่วมมือกนัจะน าไปสู่การมีผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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      3. เป็นตวัส่งเสริมก าลงัใจในการปฏิบติังาน  แผนยทุธศาสตร์ไม่เป็นเพียงการวเิคราะห์ขอ้มูล  แต่รวมถึง
ความคิดสร้างสรรค์  และแผนยทุธศาสตร์จะท าใหผู้ป้ฏิบติังานทราบ  แนวทางและความมุ่งหวงั  จึงส่งผลใหเ้กิด
ความมัน่ใจในแนวทางการปฏิบติังาน โดยปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
      4. แผนยทุธศาสตร์เป็นตวัสะทอ้นใหเ้ห็นทุกสถานการณ์  ทั้งในอดีต  ปัจจุบนั และอนาคต  ในภาพของ
ศกัยภาพหรือจุดแขง็  จุดอ่อนขององคก์ร  ตลอดทั้งปัจจยัท่ีจะสนบัสนุนหรือเป็นอุปสรรคในการปฏิบติังานของ
องคก์ร 
 
 
 

******************************************* 
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บทที่  2 
 

สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐานส าคัญของเทศบาลต าบลต้นธงชัย 
 
2.1.  ข้อมูลเกีย่วกบัทีต่ั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  ผลติภัณฑ์มวลรวมรายได้  การศึกษา   
สาธารณสุข  ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  และทรัพยากรธรรมชาติ 
 
สภาพทัว่ไป 

ลกัษณะทีต่ั้ง 
- แผนท่ีแสดงอาณาเขตการปกครอง 

(แผนท่ีมาตราส่วนมาตรฐาน  เพื่อแสดงสถานท่ีส าคญั  เส้นทางคมนาคม  แหล่งน ้าและอาณาเขตติดต่อ) 
 

 
 



-7- 
 

1.  ทีต่ั้งและอาณาเขต 
   ต าบลตน้ธงชยั  มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 40 ตารางกิโลเมตร(25,000 ไร่) อยูห่่างจากท่ีวา่การอ าเภอ
เมืองล าปาง  ประมาณ 7 กิโลเมตร และอยูห่่างจากตวัเมืองจงัหวดัล าปางประมาณ 7-10 กิโลเมตร 
   สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบกวา้ง   มีความลาดเอียงจากทิศเหนือลงมาทางทิศใตโ้ดย
ส่วนบนของต าบล คือ หมู่ท่ี 9,10 และ 7 มีบางส่วนอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ทรายค า และมีแหล่งน ้าธรรมชาติ
ส าคญัคือ แม่น ้าวงั ไหลผา่นทางทิศตะวนัออกของต าบล 
   ทิศเหนือ - ติดต่อกบัเขตต าบลทุ่งฝาย  อ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง  
   ทิศใต ้ - ติดต่อกบัเขตเทศบาลนครล าปาง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง 
   ทิศตะวนัออก - ติดต่อกบัเขตต าบลพิชยั  อ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง 
   ทิศตะวนัตก - ติดต่อกบัเขตต าบลบา้นเอ้ือม  อ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง  
 

2.  สภาพการเมืองและการปกครอง 
  2.1  การปกครอง 
          เทศบาลต าบลตน้ธงชยั   แบ่งการปกครองออกเป็น  13  หมู่บา้น  คือ 

หมู่ที่ ช่ือหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร รวม   

(คน) 
จ านวน
ครัวเรือน ชาย หญงิ 

1 บา้นตน้ธงชยั 993 1,004 1,997 758 
2 บา้นวงัหมอ้ 918 990 1,908 722 
3 บา้นพระเจา้ทนัใจ 849 904 1,753 960 
4 บา้นหว้ยทราย 606 613 1,219 548 
5 บา้นศรีดอนชยั 393 391 784 291 
6 บา้นแม่ทรายค า 438 408 846 311 
7 บา้นหว้ยฮี 453 440 893 342 
8 บา้นนาป้อใต ้ 1,108 1,157 2,265 965 
9 บา้นใหม่จ  าบอน 231 179 410 178 

10 บา้นจ าบอน 133 115 248 86 
11 บา้นวงัหมอ้พฒันา  588 696 1,284 708 
12 บา้นวงัหมอ้เจดียซ์าว 574 636 1,210 456 
13 บา้นหนองละคอนพฒันา 372 481 853 336 

( ขอ้มูล  ณ  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2555 ) 7,656 8,014 15,670 6,661 
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- มีประชากรทั้งหมด         15,670       คน  แบ่งเป็น 
                                     ชาย        7,656         คน             หญิง        8,014        คน 

เดก็ (ทารก – 6  ปี)      460       คน             เดก็ (ทารก – 6  ปี)        400       คน 
เดก็โต  (7 – 12 ปี)       467       คน  เดก็โต  (7 – 12  ปี)       450        คน 
วยัรุ่น  (13 – 17  ปี)     507      คน  วยัรุ่น  (13 – 17  ปี)      471        คน 
ผูใ้หญ่  (18 – 60  ปี)     5,224   คน  ผูใ้หญ่  (18 – 60  ปี)      5,613    คน 
คนชรา  (60  ปีข้ึนไป)     998     คน  คนชรา  (60  ปีข้ึนไป)   1,080    คน 
รายช่ือก านัน   ผู้ใหญ่บ้าน   ในเขตเทศบาลต าบลต้นธงชัย 

1. นายธวชัชยั  ปินตาสี    ก านนัต าบลตน้ธงชยั  
2. นายจินดา  ตอ้ขดัค า  ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 1 
3. นายธรรมนูญ  เรืองวฒันานนท ์ ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 2 
4. นายถาวร  อินยาศรี   ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 4 
5. นายประหยดั  ขดัสมภาร  ผูใ้หญ่บา้น หมูท่ี 5 
6. นายสมชาย  วรรณเลิศ  ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 6 
7. นายสมบูรณ์  ใจกลา้   ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 7 
8. นายวษิณุเทพ  แสนวงศ ์ ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 8 
9. นายสุทศัน์  ปิงยศ   ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 9 
10. นายเสาร์แกว้  บุญเรือง   ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 10 
11. นายสุรินทร์  ใหม่กิติ   ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 11 
12. นางวชัราภรณ์ ค ามาโต   ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 12 
13. นายณชัวตั  กนัทิยะ   ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 13  
 

2.2  ข้อมูลเกีย่วกบัศักยภาพของท้องถิ่น  ได้แก่  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล  งบประมาณ และ    
        เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ  
 -  เทศบาลต าบลตน้ธงชยั  มีโครงสร้างการบริหารดงัน้ี   

1. ฝ่ายการเมือง  มีจ  านวน บุคลากรทั้งส้ิน  17  คน  คือ 
1.1 นายกเทศมนตรีต าบลตน้ธงชยั   จ  านวน  1  คน  
1.2 รองนายกเทศมนตรีต าบลตน้ธงชยั   จ  านวน  2 คน  
1.3 เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลตน้ธงชยั  จ  านวน  1 คน  
1.4 ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลตน้ธงชยั  จ  านวน  1 คน 
1.5 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตน้ธงชยั   จ  านวน  12 คน  
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2.   ฝ่ายประจ า   แบ่งออกเป็น  3  ส่วน มีจ านวนบุคลากรทั้งส้ิน จ านวน 52 คน  
        2.1 ส านกัปลดัเทศบาล มีบุคลากร  จ  านวน  37 คน  
        2.2 กองคลงั   มีบุคลากร  จ  านวน   9 คน  

      2.3 กองช่าง   มีบุคลากร  จ  านวน   6 คน  
3.  ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

        3 .1 การคมมาคม การจราจร 
               - ถนน………5..…… สาย  (ถนนสายหลกั) 
    ประเภทของถนน 
    -ถนนลูกรัง …………2.……….สาย 
    -ถนนลาดยาง ………5………. สาย 
    -ถนนคอนกรีต ……270.……...สาย 
    - อ่ืนๆ    …………-……….. ....สาย 
    - สะพาน  ………..14….…… ..แห่ง 
    - สะพานลอยคนขา้ม ……….1.……… แห่ง 
    - แม่น ้า……….1….…… แห่ง คลองท่ีเป็นทางสัญจรทางน ้า………-……… แห่ง 
        3 .2 มีการจดัการขนส่งมวลชน ไดแ้ก่ 
           (  / ) รถโดยสาร   จ  านวนรถโดยสาร ……20…… คนั 
    (    ) รถไฟ 
    (    ) เคร่ืองบิน 
    (    ) เรือ 
           3 .3 โทรคมมาคม ไดแ้ก่ 
    (  / ) โทรศพัท ์ (  / ) อินเตอร์เน็ต  
            3.4 การส่ือสาร 

       - โทรศพัทส่์วนบุคคลในพื้นท่ี  ประมาณ ………3,000.……… เลขหมาย 
       - โทรศพัทส์าธารณะในเขตพื้นท่ี …… 17 ……เลขหมาย 
      - จ านวนชุมสายโทรศพัทใ์นเขตพื้นท่ี ……5.… ชุมสาย 
      - ท่ีท าการไปรษณียโ์ทรเลข …………1…………พื้นท่ี 
      - สถานีวทิยกุระจายเสียง ………-..………สถานี สถานีวทิยโุทรทศัน์ ……-….… สถานี 
       - ส่ือมวลชนในพื้นท่ี/หนงัสือพิมพ ์…..…-…..…ฉบบั 
       - ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นท่ี ใหบ้ริการครอบคลุมร้อยละ..100..ของพื้นท่ี 
       - หน่วยงานท่ีมีข่ายวทิยส่ืุอสารในพื้นท่ี ………1……… แ ห่
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                 3 .5 การประปา 
       - จ านวนครัวเรือนท่ีใชป้ระปา ………2,380...…… หลงัคาเรือน 
       - หน่วยงานเจา้ของกิจการประปา …….…-…….... หลงัคาเรือน 
       - น ้าประปาท่ีผลิต ………476……… ลบ.ม./วนั 
       - แหล่งน ้าดิบท่ีใชผ้ลิตน ้าประปา ………7……… แห่ง 
       - แหล่งน ้าดิบส ารอง ………-..……. แห่ง 
      3 .6 ไฟฟ้า 
       - จ านวนครัวเรือนท่ีใชไ้ฟฟ้า ………5,576……….. แห่ง 
       - พื้นท่ีท่ีไดรั้บบริการไฟฟ้า ร้อยละ ………99.52…..…. ของพื้นท่ีทั้งหมด 
       - ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสวา่ง) จ านวน ………3,500.......… จุด 
      - ครอบคลุมถนน …………ทุกสายในหมู่บา้น……………สาย 

        3.7  ลกัษณะการใชท่ี้ดิน 
       - พื้นท่ีพกัอาศยั ………….…4,388………..... ไร่  
        - พื้นท่ีพาณิชยกรรม ……….…500……...….  ไร่ 
       - พื้นท่ีตวัหน่วยงานของรัฐ ……..6………..… ไร่ 
       - สวนสาธารณะ-นนัทนาการ ……-………….. ไร่ 
       - พื้นท่ีเกษตรกรรม …………12,736.......……. ไร่ 
       - พื้นท่ีป่าไม.้.............................7,370..................ไร่ 
       - พื้นท่ีวา่ง ……………………….-..………...  ไร่ 

   4.  ดา้นเศรษฐกิจ 
       - รายได/้ประชากร รายไดเ้ฉล่ียของประชากร ………54,939...…… /คน/ปี 
       - เกษตรกรรม …………1,569……….…… ครัวเรือน 
      - มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร……50………………ลา้นบาท/ปี 

             4.1 การพาณิชยกรรมและบริการ 
       - สถานีบริการน ้ามนั ……3…… แห่ง  ( ขนาดใหญ่ )   
      - ป้ัมน ้ามนัหลอด ......... 3 ......... แห่ง 
       - ศูนยก์ารคา้/หา้งสรรพสอนคา้ ………-…… แห่ง 
  - ตลาดสด …………….…4…………..... แห่ง 
  - ร้านคา้ทัว่ไป …………180…………. แห่ง 

             4.2 สถานประกอบเทศพาณิชย ์ 
  - สถานธนานุบาล ………-………… แห่ง 
  - ท่าเทียบเรือ ……………-………… แห่ง 
  - โรงฆ่าสัตว ์……………1…………. แห่ง 
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              4.3 สถานประกอบการดา้นการบริหาร 

  - โรงแรม …….-........ แห่ง 
  - ธนาคาร ………-….. แห่ง 
  - โรงภาพยนตร์ ……………-……….. แห่ง 
  - สถานท่ีจ าหน่ายอาคาร ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข ………80……. แห่ง 

                 4.4 การอุตสาหกรรม 
  - ลกัษณะการประกอบอุตสาหกรรมในทอ้งถ่ิน …………3…….. ประเภท 
  - โรงงาน จ านวน ………4…… แห่ง 

    - จ านวนแรงงาน ………580……. คน 
                   4.5 การท่องเท่ียว 
   - จ านวนแหล่งท่องเท่ียว ………1……… แห่ง 
   - จ านวนนกัท่องเท่ียว............20,000..........คน 
   - รายไดจ้ากท่องเท่ียว …………1,000,000.………. บาท/ปี 
   - ค่าใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียว ………- …… บาท/ปี 
       4.6  การปศุสัตว ์
   - พื้นท่ีปศุสัตว ์…………1……… ตร.กม. 
   - จ านวนครัวเรือนในภาคการปศุสัตว ์…………1,500………… ครัวเรือน 
   - ผลผลิตทางการปศุสัตว ์……………8………… ประเภท 
   - มูลค่าผลผลิตทางการปศุสัตว ์………10………… ลา้นบาท/ปี 
        4.7 ดา้นสังคม 
   - ชุมชน จ านวน ………-……… แห่ง 
   - จ านวนบา้น …………-………. หลงัคาเรือน 
   - จ านวนประชากรในชุมชน …………-.……... คน 
        4.8 การศาสนา 
   - ผูน้บัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ………93……… ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
   - วดั จ านวน ………12.…….…วดั 
   - ส านกัสงฆ.์...........1................แห่ง   
   - ผูน้บัถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ ………7.…….. ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
   - สถานท่ีท าพิธีทางศาสนาอิสลาม จ านวน …………1………… แห่ง 
   - ผูน้บัถือศาสนาคริสต ์ร้อยละ ………-………. ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
   - โบสถ ์จ านวน …………-…………. แห่ง 
   - ผูน้บัถือศาสนาอ่ืน ๆ ร้อยละ ………-……….  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
   - ผูท่ี้ไม่นบัถือศาสนาใดเลย ร้อยละ ……-…….. ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
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        4.9 วฒัธนธรรม 
   - ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีส าคญั คือ 
   1…ประเพณีสงกรานต.์………………… เดือน ………เมษายน……………… 
   กิจกรรมโดยสังเขป ……รดน ้าด าหวัผูสู้งอายุ…………………………………. 
   2 …ประเพณีสรงน ้าพระธาตุหม่ืนคร้ืน… เดือน ………กุมภาพนัธ์ - มีนาคม… 
   กิจกรรมโดยสังเขป …ท าบุญตกับาตร  พระธรรมเทศนา  สรงน ้าพระธาตุ ..….  
   3 …ประเพณีสรงน ้าพระธาตุกู่ค  า.........… เดือน ………กุมภาพนัธ์ - มีนาคม… 
   กิจกรรมโดยสังเขป …ท าบุญตกับาตร  พระธรรมเทศนา  สรงน ้าพระธาตุ..….  
   4 …ประเพณีสรงน ้าพระธาตุสันป่าลาน… เดือน ………กุมภาพนัธ์ - มีนาคม… 
   กิจกรรมโดยสังเขป …ท าบุญตกับาตร  พระธรรมเทศนา  สรงน ้าพระธาตุ..…. 
   5 …ประเพณีฟ้อนผบีรรพบุรุษ......  เดือน .....................มีนาคม....................... 
   กิจกรรมโดยสังเขป .....จดัหาเคร่ืองเส้นไหวผ้บีรรพบุรุษ  ฟ้อนผี........................ 
   6. …ประเพณีลอยกระทง ..……………… เดือน ………พฤศจิกายน………… 
   กิจกรรมโดยสังเขป …ประกวดรถกระทง…ลอยกระทง………………………. 
   7… ประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา………… เดือน ………กรกฎาคม…………… 
   กิจกรรมโดยสังเขป …แห่เทียนเขา้พรรษา……………………………………. 
   8… ประเพณีเดือนเกา้เป็งวดัพระเจดียซ์าวหลงั .... เดือน ………พฤษภาคม…………… 
   กิจกรรมโดยสังเขป …สรงน ้าพระธาตุพระเจดียซ์าวหลงั   สรงน ้าพระแสนแช่ทองค า… 
       4.10 การศึกษา 

สงักดั ทอ้งถ่ิน สพฐ. สช. กรมสามญัฯ กรมอาชีวฯ รวม 
ศูนยพ์ฒันาก่อนวยัเรียน - - - - - - 
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 3 - - - - 3 
ระดบัก่อนประถมศึกษา       
1)จ านวนโรงเรียน - 2 - - - 2 
2)จ านวนหอ้งเรียน 
    - โรงเรียนอนุบาลเมืองล าปาง 
    - โรงเรียนธงชยัวทิยา 

 
- 
- 

 
2 
2 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
2 
2 

3)จ านวนนกัเรียน 
    - โรงเรียนอนุบาลเมืองล าปาง 
    - โรงเรียนธงชยัวทิยา 

 
- 
- 

 
45 
30 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
45 
30 

4)จ านวนครู อาจารย ์
    - โรงเรียนอนุบาลเมืองล าปาง 
    - โรงเรียนธงชยัวทิยา 

 
- 
- 

 
2 
2 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
2 
2 
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       4.10 การศึกษา  (ต่อ) 
สงักดั ทอ้งถ่ิน สพฐ. สช. กรมสามญัฯ กรมอาชีวฯ รวม 

ระดบัประถมศึกษา       
1)จ านวนโรงเรียน - 2 - - - 2 
2)จ านวนหอ้งเรียน 
    - โรงเรียนอนุบาลเมืองล าปาง 
    - โรงเรียนธงชยัวทิยา 

 
- 
- 

 
10 
6 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
10 
6 

3)จ านวนนกัเรียน 
    - โรงเรียนอนุบาลเมืองล าปาง 
    - โรงเรียนธงชยัวทิยา 

 
- 
- 

 
219 
78 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
219 
78 

4)จ านวนครู อาจารย ์
    - โรงเรียนอนุบาลเมืองล าปาง 
    - โรงเรียนธงชยัวทิยา 

 
- 
- 

 
20 
7 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
20 
7 

ระดบัมธัยมศึกษา       
1)จ านวนโรงเรียน - 1 - - - 1 
2)จ านวนหอ้งเรียน 
    - โรงเรียนธงชยัวทิยา 

 
- 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3 

3)จ านวนนกัเรียน 
    - โรงเรียนธงชยัวทิยา 

 
- 

 
62 

 
- 

 
- 

 
- 

 
62 

4)จ านวนครู อาจารย ์
    - โรงเรียนธงชยัวทิยา 

 
- 

 
6 

 
- 

 
- 

 
- 

 
6 

ระดบัอาชีวศึกษา       
1)จ านวนโรงเรียน - - - - - - 
2)จ านวนหอ้งเรียน - - - - - - 
3)จ านวนนกัเรียน - - - - - - 
4)จ านวนครู อาจารย ์ - - - - - - 

            4.11 กีฬา นนัทนาการ/พกัผอ่น 
  - สนามกีฬาเอนกประสงค ์จ านวน …..…8…… แห่ง 
  - สนามฟุตบอล จ านวน ……………...…2…... แห่ง 
  - สนามบาสเก็ตบอล จ านวน …………...5…… แห่ง 
  - สนามตระกร้อ จ านวน ……………-..……… แห่ง 
  - สระวา่ยน ้า จ  านวน ……………..1………… แห่ง 
  - หอ้งสมุดประชาชน ……………2…………. แห่ง 
  - สนามเด็กเล่น จ านวน ……………-……….. แห่ง 
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  - สวนสาธารณะ จ านวน ……………-……… แห่ง 
  - อ่ืน ๆ(ระบุ) (สนามฟุตซอล)………3..…….. แห่ง 

       5. สาธารณสุข (สถานีอนามยั) 
       5.1 โรงพยาบาลในเขตพื้นท่ี (ถา้มี) สังกดั ………………-……………… 
   - เป็นของทอ้งถ่ิน     จ  านวน ………-……… แห่ง เตียงคนไข ้จ านวน ……-…… เตียง 
   - เป็นของเอกชน       จ  านวน ………-……… แห่ง เตียงคนไข ้จ านวน ……-…… เตียง 
   - เป็นของรัฐบาล       จ  านวน ………-……… แห่ง เตียงคนไข ้จ านวน …… -…… เตียง 
   - ศูนยบ์ริการสาธารณสุข จ านวน …….2……. แห่ง (สถานีอนามยัประจ าต าบล) 
   - คลินิกเอกชน จ านวน ………-……… แห่ง 
       5.2 บุคลากรทางการแพทยท่ี์ปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกดัในเขตพื้นท่ี 
   - แพทย ์    จ  านวน ............-...............คน 
   - พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  จ  านวน ............3...............คน  
   - ทนัตแพทย ์   จ  านวน ............-...............คน  
   - เภสัชกร    จ  านวน ............ 1...............คน 
   - เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญการ จ านวน..............1...............คน  
   - นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ จ านวน..............1................คน  
   - เจา้พนกังานสุขาภิบาล   จ  านวน.............-................คน  
   -เจา้หนา้ท่ีบริหารงานสาธารณสุข  จ  านวน..............1................คน  
   - อสม.     จ านวน...........289.............คน  
       5.3 ผูเ้ขา้รับการรักษาในสถานพยาบาลในสังกดั (จ านวนต่อปี) 
   - ทอ้งถ่ิน........-........คน     ผูป่้วยใน........-........คน ผูป่้วยนอก........-..... ...คน 
   - เอกชน.........-........คน  ผูป่้วยใน........-........คน ผูป่้วยนอก........-........คน  
   - รัฐบาล.........-........คน ผูป่้วยใน.........-.........คน ผูป่้วยนอก........-........คน 
       5.4 สาเหตุการเจบ็ป่วยท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนยบ์ริการสาธารณสุขทุกแห่ง 
   - อุบติัเหตุ.....178......ราย/ปี  คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งส้ิน....29,4000......บาท 
   - สาเหตุอ่ืน....10,816....ราย/ปี  คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งส้ิน...1,000,000....บาท 

- ประเภทการเจบ็ป่วยท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนยบ์ริการสาธารณสุข          
ทุกแห่ง 5 อนัดบัแรก 

    1. โรคระบบทางเดินหายใจ 
    2. โรคระบบกลา้มเน้ือ 
    3. โรคผวิหนงั 
    4. โรคระบบไหลเวยีนเลือด 
    5. โรคทางเดินอาหาร 
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  6. คุณภาพชีวติดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น (จากสถิติในรอบปีท่ีผา่นมา) 
       6.1 จ านวนผูเ้สียชีวติโดยอุบติัเหตุจากรถยนต ์  จ  านวน....... 10........คน 
   - ความเสียหายจากภยัพิบติัท่ีเกิดจากมนุษยท์  าและจากภยัธรรมชาติ จ  านวน......-......บาท  
   - จ านวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพยแ์ละประชาชน  จ านวน.......2.......คดี  
   - จ านวนคดีเสียชีวติ ร่างกาย และเพศ   จ  านวน......10......คดี  
   - จ านวนอุบติัเหตุจากรถยนต ์   จ  านวน...... 105.....คร้ัง 
  7. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
       7.1 สถิติเพลิงไหมใ้นรอบปี (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2554) จ านวน............ 10...............คร้ัง 
   - ความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์นจากเหตุเพลิงไหมใ้นรอบปีท่ีผา่นมา 
   - คิดเป็นผูเ้สียชีวิต...............-................คน  
   - บาดเจ็บ.......................-......................คน  
   - ทรัพยสิ์นมูลค่า...........500,000..........บาท 
       7.2 รถยนตด์บัเพลิง   จ านวน.......... 1...........คนั (แยกตามขนาดจุน ้า)  

  - คนัท่ี1 จุน ้าได.้.......8,000......ลิตร      ซ้ือเม่ือ พ.ศ....2553.....ราคา.....2,810,000.....บาท 
      7.3 รถบรรทุกน ้า   จ  านวน..........1...........คนั (แยกตามขนาดจุน ้า)  
  - คนัท่ี1 จุน ้าได.้.......6,000......ลิตร      ซ้ือเม่ือ พ.ศ....2547.....ราคา.....1,653,000.....บาท 
      7.4 รถกระเชา้     จ านวน............ 1..............คนั 
      7.5 รถบนัได     จ านวน............-..............คนั  
      7.6 เรือยนตด์บัเพลิง    จ านวน............-..............ล า  
      7.7 เคร่ืองดบัเพลิงชนิดหาบหาม   จ านวน........... 10............เคร่ือง 
      7.8 พนกังานดบัเพลิง    จ านวน............. 2............คน 
      7.9 อาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จ านวน........... 100...........คน 
      7.10 การฝึกซอ้มบรรเทาสาธารรณภยั ปีท่ีผา่นมา จ านวน..............3...........คร้ัง 

   8. ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
        8.1 อุณหภมิูสูงสุด.......42.2......องศาเซลเซียส ต ่าสุด........... 22.5.............องศาเซลเซียส 
    - อุณหภมิูเฉล่ียต่อเดือน   มี.ค. – มิ.ย. .................... 25................องศาเซลเซียส 
    - อุณหภมิูเฉล่ียต่อเดือน   ก.ค. – ต.ค. ....................27 .5.............องศาเซลเซียส 
    - อุณหภมิูเฉล่ียต่อเดือน   พ.ย. – ก.พ. .................... 24.5.............องศาเซลเซียส 
        8.2 ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย สูงสุด..........117.0...............มิลลิเมตร  พ.ศ.....255 3............. 
                    ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย ต  ่าสุด............84.1...............มิลลิเมตร พ.ศ.....255 3............ 
   9. แหล่งน ้า 
        9.1 หนอง   บึง  จ านวน............1 1...............แห่ง 
    - หนองปง  หมู่ท่ี 6  คิดเป็นพื้นท่ีกกัเกบ็น ้าประมาณ..........48,000........ลบ.ม. 
    - หนองหอย  หมู่ท่ี 6  คิดเป็นพื้นท่ีกกัเกบ็น ้าประมาณ..........76,800........ลบ.ม. 
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    - หนองฆอ้งค า หมู่ท่ี 1  คิดเป็นพื้นท่ีกกัเกบ็น ้าประมาณ.......... .16,000.......ลบ.ม. 
    - หนองกลางแพะ หมู่ท่ี 3  คิดเป็นพื้นท่ีกกัเกบ็น ้าประมาณ............. 8,000.......ลบ.ม. 
    - หนองบุง้  หมู่ท่ี 5  คิดเป็นพื้นท่ีกกัเกบ็น ้าประมาณ...........12,000.......ลบ.ม.  
    - อ่างเกบ็น ้าแม่เก๋ียง  หมู่ท่ี 9 คิดเป็นพื้นท่ีกกัเกบ็น ้าประมาณ...... 1,100,000.......ลบ.ม. 
    - อ่างหนองหลวง  หมู่ท่ี 10 คิดเป็นพื้นท่ีกกัเกบ็น ้าประมาณ.......... 416,000......ลบ.ม. 
    - สระน ้าประจ าหมู่บา้นหมู่ท่ี 4 (1) คิดเป็นพื้นท่ีกกัเกบ็น ้าประมาณ..............2,250......ลบ.ม.  
    - สระน ้าประจ าหมู่บา้นหมู่ท่ี 4 (2) คิดเป็นพื้นท่ีกกัเกบ็น ้าประมาณ..............3,200......ลบ.ม.  
    - สระทอง หมู่ท่ี 8  คิดเป็นพื้นท่ีกกัเกบ็น ้าประมาณ.................450..... .ลบ.ม. 
    - หนองร่องสุม หมู่ท่ี 8  คิดเป็นพื้นท่ีกกัเกบ็น ้าประมาณ.............. 4,800......ลบ.ม. 
   9.2 คลอง ล าธาร หว้ย จ านวน.............10................แห่ง  
    - คลองซาววา  หมู่ท่ี 8,1,12,13 
    - ล าหว้ยแม่ทรายค า ไหลผา่น หมู่ท่ี 6 ,7,5 
    - หว้ยทราย หมู่ท่ี 4 
    - หว้ยฮี หมู่ท่ี 7  
    - หว้ยโป่ง หมู่ท่ี 7 
    - บวกฮู หมู่ท่ี 7 
    - หว้ยข้ีหมู หมู่ท่ี 5 
    - หว้ยร่องเห็ด หมู่ท่ี 10 
    - หว้ยอ๊วก  หมู่ท่ี 3 
    - แม่น ้าวงั หมู่ท่ี 8,1,2,11 
   9.3 การระบายน ้า 
    - พื้นท่ีน ้าท่วมถึง  คิดเป็นร้อยละ...........23............ของพื้นท่ีทั้งหมด  
    - ระยะเวลาเฉล่ียท่ีน ้าท่วมขงันานท่ีสุด.....2....วนั  ประมาณช่วงเดือน  พฤษภาคม - กนัยายน 
    - เคร่ืองสูบน ้า  จ านวน.............8..............เคร่ือง  
    - เคร่ืองท่ี 1  สูบน ้าได ้ 1,750  ลิตร/นาที 
    - เคร่ืองท่ี 2 - 4  เส้นผา่ศูนยก์ลาง ..........2..........น้ิว  
    - เคร่ืองท่ี 5 - 8  เคร่ืองสูบน ้าแบบมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน ้าได ้1,500 ลิตร/นาที 
   9.4  น ้าเสีย 
    - ปริมาณน ้าเสีย .............-................ ลบ.ม./วนั  
    - ระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีใช ้(ระบุ).............-................รวม..................-..............แห่ง  
    - น ้าเสียท่ีบ าบดัได ้  จ  านวน.................-..................ลบ.ม.  
    - ค่า BOD. ในคลอง/ทางระบายน ้าสายหลกั…………-…………… 
   9.5 ขยะ  
    - ปริมาณขยะ...........20.............ตนั/วนั  
    - รถยนตท่ี์ใชจ้ดัเกบ็ขยะ รวม ...........3..........คนั แยกเป็น (แยกตามขนาดความจุขยะ)  
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    - รถยนตค์นัท่ี 1 รถเกบ็ขนขยะ ขนาดควาจุ....10 ลบ.ม.... ซ้ือเม่ือ พ.ศ. 2544......  
      - ขยะท่ีเกบ็ขนได ้จ านวน...................ลบ.ม./วนั 
    - รถยนตค์นัท่ี 2 รถเกบ็ขนขยะ ขนาดควาจุ....10 ลบ.ม.... ซ้ือเม่ือ พ.ศ. 2545......  
      - ขยะท่ีเกบ็ขนได ้จ านวน...................ลบ.ม./วนั 
    - รถยนตค์นัท่ี 3 รถเกบ็ขนขยะ ขนาดควาจุ..... 3 ลบ.ม.... ซ้ือเม่ือ พ.ศ. 2547......  
      - ขยะท่ีเกบ็ขนได ้จ านวน...................ลบ.ม./วนั 
    - ก าจดัขยะโดยวิธี (    ) กองบนพื้น   (    ) กองบนพื้นแลว้เผา  
       (  / ) ฝังกลบอยา่งถูกสุขลกัษณะ (    ) หมกัท าปุ๋ย  
       (    ) เผาในเตาเผาขยะ  (   ) อ่ืน ๆ ระบุ...................  
   10. ดา้นสถานะทางการคลงั 
    10.1 การคลงัทอ้งถ่ิน จากการบริหารรายรับ – รายจ่าย ในปีงบประมาณท่ีผา่นมา 
              เปรียบเทียบฐานะการคลงัยอ้นหลงั 3 – 5 ปี 
    ปีงบประมาณ 2552 
     รับจริง......37,119,226.12.........บาท  จ่ายจริง.....31,736,296.02.........บาท  
    ปีงบประมาณ 2553 
     รับจริง......33,171,357.74.........บาท  จ่ายจริง.....23,542,816.27.........บาท  
    ปีงบประมาณ 2554 
     รับจริง......37,289,641.09.........บาท  จ่ายจริง.....2 3,012,476.61.........บาท 
    10.2 การจดัเกบ็รายไดข้องทอ้งถ่ิน 
          - ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี.....................95,666.99.............บาท 
         - ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน........248,616.63.............บาท 
         - ภาษีป้าย ............................. ...59,332.00.............บาท 
         - อ่ืน ๆ ระบุ.................... .....1,600,587.69............บาท 
     -  ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    912,264.83  บาท 
     -  รายไดจ้ากทรัพยสิ์น            359,485.55  บาท 
     -  รายไดเ้บด็เตลด็                         303,934.31  บาท 
     -  อากรฆ่าสัตว ์              24,903.00  บาท 
   10.3 การด าเนินกิจการพาณิชยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์รชุมชน 
    - การจดัท าโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นพื้นท่ี จ านวน.......16.......ผลผลิต  
      จาก........13.......หมู่บา้น  ในเขตเทศบาลต าบลตน้ธงชยั 
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2.3  ผลการพฒันาท้องถิ่นในระยะทีผ่่านมา 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

และการจ่ายขาดเงินสะสม ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 ของ เทศบาลต าบลตน้ธงชยั 
 
รายละเอียดโครงการท่ีเบิกจ่ายจากงบปกติ  จ านวน 86 โครงการ งบประมาณรวมทั้งส้ิน 7,227,554.80 บาท 

 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน งบประมาณรวมทั้งส้ิน 3,439,500 บาท  
 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือโครงการ หมู่ที ่
งบประมาณ 

 (บาท) 
1 ก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค ์ หมู่ท่ี 13 บา้นหนองละคอนพฒันา 84,000 
2 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค ์ หมู่ท่ี 2 บา้นวงัหมอ้ 181,000 
3 ก่อสร้างวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อ

พกั คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 2 บา้นวงัหมอ้ 48,000 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 3 บา้นพระเจา้ทนัใจ 248,500 
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 7 บา้นหว้ยฮี 249,000 
6 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปณสถาน  หมู่ท่ี 8 บา้นนาป้อใต ้ 149,000 
7 ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด  หมู่ท่ี 10 บา้นจ าบอน 95,000 
8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 13 บา้นหนองละคอนพฒันา 170,000 
9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 7 บา้นหว้ยฮี 998,500 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 13 บา้นหนองละคอนพฒันา 498,000 
11 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  หมู่ท่ี 4 บา้นหว้ยทราย 219,500 
12 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  หมู่ท่ี 11 บา้นวงัหมอ้พฒันา 269,500 
13 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  หมู่ท่ี 12 บา้นวงัหมอ้เจดียซ์าว 229,500 

 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
 

- ไม่มีการเบิกจ่าย 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาด้านสังคม งบประมาณรวมทั้งส้ิน 2,600,321.04 บาท 
 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือโครงการ หมู่ที ่
งบประมาณ 

 (บาท) 
1 จดัซ้ือชุดเสียงตามสาย จ านวน 1 ชุด หมู่ท่ี 5 บา้นศรีดอนชยั 61,000 
2 ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมก่อสร้างหอ้งเกบ็เคร่ืองเสียง หมู่ท่ี 5 บา้นศรีดอนชยั 123,000 
3 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ อบต.ตน้ธงชยั 135,500 
4 โครงการจดังาน 12 สิงหามหาราชินี อบต.ตน้ธงชยั 30,000 
5 โครงการจดังาน 5 ธนัวา เทิดไทอ้งคร์าชนั อบต.ตน้ธงชยั 29,500 
6 โครงการแข่งขนัทางวชิาการของเด็กนกัเรียนต าบล           

ตน้ธงชยั 
อบต.ตน้ธงชยั 20,000 

7 โครงการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้  69,000 
8 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานใหแ้ก่เยาวชนตน้ธงชยั 

เพื่อห่างไกลยาเสพติด 
อบต.ตน้ธงชยั 100,000 

9 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อ
เป็นค่าใชจ่้ายอาหารกลางวนัใหแ้ก่เด็กเล็ก 

อบต.ตน้ธงชยั 391,721.08 

10 อุดหนุนอาหารกลางวนั  โรงเรียนธงชยัวทิยา 243,700 
11 อุดหนุนอาหารกลางวนั  โรงเรียนอนุบาลเมือง

ล าปาง (ธงชยัศึกษา) 
778,700 

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ท่ี 12 บา้นวงัหมอ้
เจดียซ์าว 

40,000 

13 อุดหนุนโครงการประเพณีส าคญั หมู่ท่ี 9 บา้นใหม่จ  าบอน 20,000 
14 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองล าปาง โครงการ

ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกบาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต ์ปี 2554 

ปกครองอ าเภอเมือง
ล าปาง 

12,000 

15 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองล าปาง (งานฤดูหนาว
และงานกาชาดจงัหวดัล าปาง) 

ปกครองอ าเภอเมือง
ล าปาง 

10,000 

16 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ท่ี 2 บา้นวงัหมอ้ 10,000 
17 อุดหนุนโครงการแห่เทียนเขา้พรรษา หมู่ท่ี 2 บา้นวงัหมอ้ 5,000 
18 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ หมู่ท่ี 2 บา้นวงัหมอ้ 25,000 
19 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ท่ี 1 บา้นตน้ธงชยั 10,000 
20 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ท่ี 7 บา้นหว้ยฮี 10,000 
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ล าดับ 
ที ่

ช่ือโครงการ หมู่ที ่
งบประมาณ 

 (บาท) 
21 อุดหนุนโครงการแห่เทียนเขา้พรรษา หมู่ท่ี 7 บา้นหว้ยฮี 10,000 
22 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ท่ี 13 บา้นหนองละคอนพฒันา 15,000 
23 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ท่ี 8 บา้นนาป้อใต  ้ 10,000 
24 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ท่ี 6 บา้นแม่ทรายค า 15,000 
25 อุดหนุนโครงการพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพใหแ้ก่กลุ่มสตรี หมู่ท่ี 6 บา้นแม่ทรายค า 10,000 
26 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพใหแ้ก่

เยาวชน 
หมู่ท่ี 4 บา้นหว้ยทราย  5,000 

27 อุดหนุนโครงการจดังานประเพณีไหวศ้าลเจา้บา้น หมู่ท่ี 4 บา้นหว้ยทราย 5,000 
28 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ท่ี 4 บา้นหว้ยทราย 10,000 
29 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ท่ี 10 บา้นจ าบอน 10,000 
30 อุดหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพของกลุ่มสตรี หมู่ท่ี 4 บา้นหว้ยทราย 30,000 
31 อุดหนุนอาหารกลางวนั โรงเรียนวดัแม่ทรายค า 41,600 
32 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ท่ี 5 บา้นศรีดอนชยั 10,000 
33 อุดหนุนอุดหนุนคณะกรรมการศูนยส์าธารณสุขมูลฐาน

ชุมชน 
หมู่ท่ี 9 บา้นใหม่จ  าบอน  10,000 

34 อุดหนุนสภาวฒันธรรมอ าเภอเมืองล าปางโครงการจดังาน
มหกรรมก๋องปู่ จา ประจ าปี 2554 

สภาวฒันธรรมอ าเภอเมือง
จงัหวดัล าปาง 

10,000 

35 อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต ์ หมู่ท่ี 1 บา้นตน้ธงชยั 9,200 
36 อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต ์ หมู่ท่ี 2 บา้นวงัหมอ้ 9,200 
37 อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต ์ หมู่ท่ี 3 บา้นพระเจา้ทนัใจ 9,200 
38 อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต ์ หมู่ท่ี 4 บา้นหว้ยทราย 9,200 
39 อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต ์ หมู่ท่ี 5 บา้นศรีดอนชยั 9,200 
40 อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต ์ หมู่ท่ี 6 บา้นแม่ทรายค า 9,200 
41 อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต ์ หมู่ท่ี 7 บา้นหว้ยฮี 9,200 
42 อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต ์ หมู่ท่ี 8 บา้นนาป้อใต ้ 9,200 
43 อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต ์ หมู่ท่ี 9 บา้นใหม่จ  าบอน 9,200 
44 อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต ์ หมู่ท่ี 10 บา้นจ าบอน 9,200 
45 อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต ์ หมู่ท่ี 11 บา้นวงัหมอ้พฒันา 9,200 
46 อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต ์ หมู่ท่ี 12 บา้นวงัหมอ้เจดีย์

ซาว 
9,200 
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ล าดับ 
ที ่

ช่ือโครงการ หมู่ที ่ งบประมาณ 
(บาท) 

47 อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต ์ หมู่ท่ี 13 บา้นหนองละคอนพฒันา 9,200 
48 อุดหนุนคณะกรรมการศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ท่ี 8 บา้นนาป้อใต  ้ 10,000 
49 อุดหนุนคณะกรรมการศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ท่ี 13 บา้นหนองละคอนพฒันา 10,000 
50 อุดหนุนคณะกรรมการศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ท่ี 4 บา้นหว้ยทราย 10,000 
51 อุดหนุนคณะกรรมการศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ท่ี 5 บา้นศรีดอนชยั 10,000 
52 อุดหนุนคณะกรรมการศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ท่ี 6 บา้นแม่ทรายค า 10,000 
53 อุดหนุนคณะกรรมการศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ท่ี 3 บา้นพระเจา้ทนัใจ 10,000 
54 อุดหนุนคณะกรรมการศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ท่ี 11 บา้นวงัหมอ้พฒันา 10,000 
55 อุดหนุนคณะกรรมการศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ท่ี 10 บา้นจ าบอน 10,000 
56 อุดหนุนโครงการแห่เทียนเขา้พรรษา หมู่ท่ี 10 บา้นจ าบอน 10,000 
57 อุดหนุนคณะกรรมการศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ท่ี 7 บา้นหว้ยฮี 10,000 
58 อุดหนุนคณะกรรมการศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ท่ี 12 บา้นวงัหมอ้เจดียซ์าว 10,000 
59 อุดหนุนคณะกรรมการศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ท่ี 1 บา้นตน้ธงชยั 10,000 
60 อุดหนุนศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์

โครงการศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์
ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนา           
วนัอาทิตย ์ต าบลตน้ธงชยั 

25,000 

61 อุดหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพเยาวชนบา้นศรีดอนชยั หมู่ท่ี 5 บา้นศรีดอนชยั 15,000 
62 อุดหนุนโครงการจดังานประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา หมู่ท่ี 5 บา้นศรีดอนชยั 5,000 

 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันาด้านเศรษฐกจิ งบประมาณรวมทั้งส้ิน 671,000 บาท  
 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือโครงการ หมู่ที ่
งบประมาณ 

 (บาท) 
1 โครงการรณรงคป้์องกนัและก าจดัหอยเชอร่ี อบต.ตน้ธงชยั 70,000 
2 ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทศัน์หนองฮ่องสุม หมู่ท่ี 8 บา้นนาป้อใต ้ 109,500 
3 ขดุเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 9 บา้นใหม่จ  าบอน 226,500 
4 อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญา

ชาวบา้นดา้นการแกะสลกัไม ้
หมู่ท่ี 3 บา้นพระเจา้ทนัใจ 20,000 

5 ก่อสร้างดาดคอนกรีตล าเหมือง หมู่ท่ี 6 บา้นแม่ทรายค า 245,000 
 
 



 
- 22 - 

 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร งบประมาณรวมทั้งส้ิน 516,733.72 บาท  
 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือโครงการ หมู่ที ่
งบประมาณ 

 (บาท) 
1 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด อบต.ตน้ธงชยั 25,000 
2 จดัซ้ือเทปวดัระยะ จ านวน 1 มว้น อบต.ตน้ธงชยั 5,000 
3 จดัซ้ือแบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก ์จ านวน 2 ชุด อบต.ตน้ธงชยั 14,400 
4 จดัซ้ือเคร่ืองรับส่งวทิยรุะบบ BH/FM ชนิดประจ าท่ี 

จ  านวน 1 เคร่ือง 
อบต.ตน้ธงชยั 28,000 

5 จดัซ้ือเคร่ืองใหอ้อกซิเจน บรรจุ 10 ลิตร จ านวน 1 
เคร่ือง 

อบต.ตน้ธงชยั 12,500 

6 จดัซ้ือสายดบัเพลิงพร้อมขอ้ต่อ จ านวน 3 เส้น อบต.ตน้ธงชยั 13,500 
7 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพเ์อกสาร ชนิดหวัเลเซอร์ จ  านวน 1 

เคร่ือง 
อบต.ตน้ธงชยั 12,000 

8 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพเ์อกสาร ชนิดหวัพน่พร้อมสแกน 
จ านวน 2 เคร่ือง 

อบต.ตน้ธงชยั 33,900 

9 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลตน้ธงชยั 

อบต.ตน้ธงชยั 20,000 

10 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ใหแ้ก่ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา ผูน้ าทอ้งถ่ินและเจา้หนา้ท่ี 
อบต.ตน้ธงชยั 

อบต.ตน้ธงชยั 198,550 

11 อุดหนุนเทศบาลต าบลบ่อแฮว้ โครงการอุดหนุน
งบประมาณศูนยข์อ้มูลข่าวสารและประสานราชการ 
(ศูนยบ์ริการร่วม) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขต
อ าเภอเมืองล าปาง 

เทศบาลต าบลบ่อแฮว้ 20,000 

12 อุดหนุนศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร
ประจ าต าบล 

เกษตรอ าเภอเมืองล าปาง 20,000 

13 จดัซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดจืด อบต.ตน้ธงชยั 113,883.72 
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รายละเอยีดโครงการทีจ่่ายขาดเงินสะสม  จ านวน 46 โครงการ งบประมาณรวมทั้งส้ิน 5,589,532.35 บาท 

 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน งบประมาณรวมทั้งส้ิน 3,001,500 บาท  
 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือโครงการ หมู่ที ่
งบประมาณ 

 (บาท) 
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 บา้นพระเจา้ทนัใจ 207,000 
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 บา้นศรีดอนชยั 220,000 
3 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต หมู่ท่ี 2 บา้นวงัหมอ้ 204,800 
4 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต หมู่ท่ี 4 บา้นหว้ยทราย 172,400 
5 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต หมู่ท่ี 11 บา้นวงัหมอ้พฒันา 214,800 
6 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค ์ หมู่ท่ี 10 บา้นจ าบอน 213,000 
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็พร้อมวางท่อระบายน ้า หมู่ท่ี 12 บา้นวงัหมอ้เจดียซ์าว 168,000 
8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 13 บา้นหนองละคอนพฒันา 230,000 
9 ดาดคอนกรีตล าเหมือง หมู่ท่ี 6 บา้นแม่ทรายค า 220,000 

10 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 บา้นหว้ยฮี 224,500 
11 ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 1 บา้นตน้ธงชยั 78,500 
12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 บา้นหว้ยทราย 50,000 
13 ซ่อมแซมท่อระบายน ้าขา้มถนน หมู่ท่ี 4 บา้นหว้ยทราย 40,300 
14 ซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 4 บา้นหว้ยทราย 9,800 
15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 บา้นแม่ทรายค า 20,000 
16 ปรับปรุงระบบรางระบายน ้าภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 6 บา้นแม่ทรายค า 43,900 
17 ซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 8 บา้นนาป้อใต ้ 58,000 
18 ปรับปรุงระบบระบายน ้าขา้งทาง หมู่ท่ี 9 บา้นใหม่จ  าบอน 15,000 
19 ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกล่ียเรียบ หมู่ท่ี 10 บา้นจ าบอน 54,500 
20 ปรับปรุงถนนภายในหมู่บา้นโดยก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 12 บา้นวงัหมอ้เจดียซ์าว 99,000 

21 ดาดคอนกรีตล าเหมือง หมู่ท่ี 6 บา้นแม่ทรายค า 99,000 
22 ปรับปรุงระบบระบายน ้าภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 11 บา้นวงัหมอ้พฒันา 63,500 
23 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต หมู่ท่ี 1 บา้นตน้ธงชยั 295,500 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม งบประมาณรวมทั้งส้ิน บาท  
 

- ไม่มีการเบิกจ่าย 
 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาด้านสังคม งบประมาณรวมทั้งส้ิน 1,052,640 บาท 
 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือโครงการ หมู่ที ่
งบประมาณ 

 (บาท) 
1 ก่อสร้างเมรุเผาศพและหอ้งน ้า หมู่ท่ี 9 บา้นใหม่จ  าบอน 459,000 
2 ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 1 บา้นตน้ธงชยั 20,040 
3 ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค ์ หมู่ท่ี 2 บา้นวงัหมอ้ 80,000 
4 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตบล็อก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมู่ท่ี 1 บา้นตน้ธงชยั 99,000 
5 ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 2 บา้นวงัหมอ้ 19,000 
6 ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 8 บา้นนาป้อใต ้ 42,000 
7 ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 11 บา้นวงัหมอ้พฒันา 35,700 
8 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตบล็อก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมู่ท่ี 7 บา้นหว้ยฮี 99,000 
9 ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค ์ หมู่ท่ี 5 บา้นศรีดอนชยั 99,000 

10 ก่อสร้างหอ้งน ้าสาธารณะโดยก่อสร้างหอ้งน ้า หมู่ท่ี 13 บา้นหนองละคอนพฒันา 99,900 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันาด้านเศรษฐกจิ งบประมาณรวมทั้งส้ิน 868,040 บาท  
 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือโครงการ หมู่ที ่
งบประมาณ 

 (บาท) 
1 ขดุเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 10 บา้นจ าบอน 267,000 
2 ก่อสร้างพนงักนัดินพงั หมู่ท่ี 8 บา้นนาป้อใต ้ 220,000 
3 ซ่อมแซมสภาพตล่ิง หมู่ท่ี 3 บา้นพระเจา้ทนัใจ 99,400 
4 ซ่อมแซมอาคารประตูน ้า หมู่ท่ี 6 บา้นแม่ทรายค า 5,640 
5 ซ่อมแซมฝายกั้นล าหว้ยแม่เลาเก่า หมู่ท่ี 6 บา้นแม่ทรายค า 52,000 
6 เป่าลา้งบ่อบาดาล หมู่ท่ี 7 บา้นหว้ยฮี 94,000 
7 ปรับปรุงระบบประปาประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 9 บา้นใหม่จ  าบอน 85,000 
8 ปรับปรุงระบบประปาประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 10 บา้นจ าบอน 45,000 
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ยุทธศาสตร์ที ่5 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร งบประมาณรวมทั้งส้ิน 667,352.35 บาท  
 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือโครงการ หมู่ที ่
งบประมาณ 

 (บาท) 
1 เงินเดือนผูบ้ริหาร อบต.ตน้ธงชยั 70,209.99 
2 ค่าตอบแทน ส.อบต. (เม.ย.-ก.ย.54) อบต.ตน้ธงชยั 231,248.68 
3 เงินเพิ่มพนกังาน ส านกัปลดั อบต.ตน้ธงชยั 31,800 
4 เงินเพิ่มพนกังาน ส่วนการคลงั อบต.ตน้ธงชยั 23,640 
5 ค่าเช่าบา้น ส านกัปลดั อบต.ตน้ธงชยั 1,600 
6 เงินประจ าต าแหน่งผูบ้ริหาร (ปลดั) อบต.ตน้ธงชยั 4,876.68 
7 เงินปรับวฒิุ ค่าครองชีพ 5% อบต.ตน้ธงชยั 71,931 
8 เงินเพิ่ม 5% พนกังานจา้ง อบต.ตน้ธงชยั 31,470 
9 ค่ารักษาพยาบาล ส่วนการคลงั อบต.ตน้ธงชยั 200,576 
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บทที่  3 

การวเิคราะห์ศักยภาพในการพฒันาท้องถิ่น 
3.1  หลกัและแนวคิดในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น 
 หลกัการ 
  เทศบาลต าบล   เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  มีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริหาร
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน  ซ่ึงจะตอ้งตระหนกัและค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

(1) ภารกิจตามกฎหมาย 
-  พ.ร.บ. เทศบาล  พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 13 พ.ศ. 2552 ไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ี 

ของเทศบาล  ไวใ้นมาตรา  50  และ51  
  -  พ.ร.บ.  ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายรายไดใ้หแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 
2542  มาตรา  16  นอกจากน้ี  อบต.  ตอ้งพิจารณาถึงกฎหมายอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   ไดแ้ก่  รัฐธรรมนูญ   กฎหมาย
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  การสาธารณสุข  การศึกษา  การควบคุมอาคาร  การรักษาความสะอาด  การผงัเมือง ฯลฯ 

(2) ภารกิจทางการพฒันาประเทศ 
(3) นโยบายของรัฐบาล 
(4) ปัญหาและความตอ้งการของประชาชน 
(5) ศกัยภาพของเทศบาล 
(6) ใชแ้ผนพฒันาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาต าบล  
 

หลกัการส าคัญในการวางแผนพฒันาเทศบาลต าบล  มี  7  ประการ  คือ 
(1) ตอ้งมีวสิัยทศัน์  หรือเป้าหมายการพฒันาท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในอนาคต   โดยอาศยั 

กระบวนการประชาคม  ระดมความคิด 
(2) ตอ้งครอบคลุม  3  มิติ 
- มิติทางดา้นกฎหมาย  ภารกิจ 
- มิติดา้น กลุ่มเป้าหมาย ตอ้งครอบคลุม ทุกกลุ่ม 
- มิติทางพื้นท่ี  ในเขตต าบล 
(3) ตอ้งสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาประเทศ  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(4) ตอบสนองปัญหา ความตอ้งการของประชาชน  ตามความจ าเป็นเร่งด่วน 
(5) ตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมากท่ีสุด  โดย 
- ใหป้ระชาชนร่วมจดัท าแผนพฒันา 
- ใหป้ระชาชนประเมินผลการปฏิบติัตามแผนของเทศบาล และร่วมแสดงความคิดเห็น 
(6) ยดึหลกัความเป็นไป และมีประโยชน์สูงสุด โครงการ / กิจกรรม  สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

 ตน้ทุนต ่าเหมาะสมกบัพื้นท่ี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 



 
-27- 

 
(7) ตอ้งน าแผนไปปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม  ตามกฎหมายก าหนดไวใ้หเ้ทศบาลบริหารกิจการ 

ตามแผนพฒันา และใชแ้ผนพฒันาเป็นรากฐานในการจดัท าขอ้บญัญติังบประมาณประจ าปี 
 
แนวคิดในการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 หลกัการบริหารราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้การบริหารงานเป็น 2 ระนาบ  หรือ 2 ชั้น  คือ  

 ชั้นบน  ก าหนดใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอ านาจหนา้ท่ีเป็นของตนเอง  มีพื้นท่ีทั้งจงัหวดั  คือ  
ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งเทศบาล  และเทศบาลต าบลภายในเขตจงัหวดั 

 ชั้นล่าง  ก าหนดใหเ้ทศบาล  และเทศบาลต าบล  ซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีของตนเองและมีพื้นท่ีรับผดิชอบจ ากดั
ในเขตของแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและซ ้ าซอ้นกบัเขตพื้นท่ีรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
(ซ่ึงครอบคลุมทั้งจงัหวดั) 
 จากการปฏิบติังานในระยะเวลาสิบปีท่ีผา่นมา  จะเห็นไดว้า่  การกระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีมากข้ึน  ท าใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง  การบริหาร       
การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลงั  และมีหนา้ท่ีของตนเองโดยเฉพาะ  แต่ความเป็นอิสระนั้นไม่ได้
หมายถึงความเป็นอิสระในการฐานะเป็น “รัฐอิสระ”  แต่เป็นการมอบอ านาจหนา้ท่ีในการจดับริการสาธารณะ  และ
ยงัตอ้งอยูใ่นการก ากบัดูแล  หรือตรวจสอบโดยรัฐบาลและประชาชน 
 
แนวคิดในการวางแผนพฒันา 
 แนวคิดในการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น 
  แนวคิดที่ 1  กระบวนการแก้ไขปัญหา 
  เป็นแนวคิดท่ีเกิดจากค าถาม   ท่ีตอ้งการค าตอบอยา่งเป็นขั้นตอน   ซ่ึงตอ้งใชค้วามสามารถในการ
คาดการณ์และความรู้ทางวชิาการทั้งท่ีเป็นทฤษฎีและปรึกษาจากผูรู้้ ผูมี้ประสบการณ์  ดงัน้ี 
  1.   ปัญหาคืออะไร 

2. ปัญหามีสาเหตุมาจากอะไร 
3. จุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคใ์นการแกไ้ขปัญหาคืออะไร 
4. วธีิการหรือแนวทางแกไ้ขปัญหาคืออะไร 
แนวคิดที่  2  กระบวนและเนือ้หาของวธีิการ 
แนวคิดน้ี  เก่ียวกบัการก าหนดโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และมุ่งสู่การบรรลุวตัถุประสงค ์  

โดยท่ีจะตอ้งตอบค าถามทั้ง 8 ค าถาม  คือ 
  1.  จะท าไปท าไม 

2. จะท าอะไร 
3. จะท าท่ีไหน 
4. จะท าเม่ือไร 
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5. จะท าโดยใคร 
6. จะท าเพื่อใคร 
7. จะท าอยา่งไร 
8. จะจ่ายเท่าไร 
แนวคิดที่  3  แนวคิดสร้างสรรค์ 
เป็นการมองอนาคตท่ีตอ้งอาศยัความรู้ท่ีเกิดจาก 
1.  สัญชาตญาณ  หรือการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
2.  องคแ์ห่งการเรียนรู้จากขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึน 
3.  เรียนรู้จากผูอ่ื้น  โดยอาจศึกษาองคค์วามรู้  งานวจิยัต่าง ๆ 
แนวคิดที่  4  การตัดสินใจ 
เป็นการตดัสินใจดว้ยการวเิคราะห์ขอ้มูล  และผสมผสานหลกัการตดัสินใจ  แบบมีเหตุผล  

(Rationalism)  กบัหลกัการตดัสินใจแบบเพิ่มข้ึน   แต่ทั้งน้ี   ตอ้งมุ่งการบรรลุวตัถุประสงคข์องการพฒันาและ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคญั 
 
โดยสรุป 
  การวางแผนพฒันาทอ้งถ่ินตอ้งปรับขบวนความคิด   โดยมุ่งเนน้ผลท่ีเกิดผลลพัธ์ (Out put) เป็นตวั
ตั้ง  แลว้น ามาคิดหางานท่ีจะท า  ผลผลิต  (In put)  รวมทั้งวธีิการท่ีจะท างานใหส้ าเร็จและมีประสิทธิภาพ   
กระบวนการ (Process)  ซ่ึงจะน าไปสู่การพิจารณาจดัสรรทรัพยากรการบริหารเพื่อด าเนินการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) 
 ทศิทางของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่11 
 หลกัการของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่11  เป็นแผนยทุธศาสตร์ท่ีช้ีน าทิศทาง          
การพฒันาประเทศระยะกลาง  เพื่อมุ่งสู่วสิัยทศัน์ระยะยาว  มุ่งพฒันาภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ขบัเคล่ือนใหบ้งัเกิดผลในทางปฏิบติัท่ีชดัเจนยิง่ข้ึนในทุกระดบั  ยดึคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาใหค้วามส าคญั
กบัการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม พฒันาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ อยา่งบูรณา
การ  และเป็นองคร์วม  และยดึวสิัยทศัน์ปี พ.ศ. 2570  ดงัน้ี 
  “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวถีิชีวติแห่งความพอเพียง ยดึมัน่ในวฒันธรรม  
ประชาธิปไตย และหลกัธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานท่ีทัว่ถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภยั 
และมัน่คง อยูใ่นสภาวะแวดลอ้มท่ีดี เก้ือกลูและเอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั ระบบการผลิตเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
มีความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน อยูบ่นฐานทางเศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองและแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก สามารถอยู ่
ในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี” 
 
 



 
-29- 

 
วสัิยทศัน์ 

“สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง” 

พนัธกจิ                                                                                                                                                           
1.  สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความมัน่คงในชีวติ ไดรั้บการคุม้ครองทาง 

สังคมท่ีมีคุณภาพอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรและกระบวนการยติุธรรมอยา่งเสมอภาค ทุก
ภาคส่วนไดรั้บการเสริมพลงัใหส้ามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา ภายใตร้ะบบบริหารจดัการภาครัฐท่ี
โปร่งใส เป็นธรรม 

2.พฒันาคุณภาพคนไทยใหมี้คุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวติ มีทกัษะและการดารงชีวติอยา่งเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวยั สถาบนัทางสังคมและชุมชนทอ้งถ่ินมีความเขม้แขง็ สามารถปรับตวัรู้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลง 

3. พฒันาฐานการผลิตและบริการใหเ้ขม้แขง็และมีคุณภาพบนฐานความรู้  ความคิดสร้างสรรค์  และ           
ภูมิปัญญา  สร้างความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน  ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคใหเ้ป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4.สร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
รวมทั้งสร้างภูมิคุม้กนัเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติัทางธรรมชาติ 

วตัถุประสงค์และเป้าหมาย 
1.  เพื่อเสริมสร้างสังคมท่ีเป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
2.  เพื่อพฒันาคนไทยทุกกลุ่มวยัอยา่งเป็นองคร์วมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์  คุณธรรม จริยธรรม

และสถาบนัทางสังคมมีบทบาทหลกัในการพฒันาคนใหมี้คุณภาพ 
3.  เพื่อพฒันาเศรษฐกิจใหเ้ติบโตอยา่งมีเสถียรภาพ  คุณภาพ และย ัง่ยนื มีความเช่ือมโยงกบัเครือข่ายการ

ผลิตสินคา้และบริการบนฐานปัญญา  นวตักรรม  และความคิดสร้างสรรคใ์นภูมิภาคอาเซียน  มีความมัน่คงทาง
อาหารและพลงังาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม น าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต ่า 

4.  เพื่อบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้พียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
และเป็นฐานท่ีมัน่คงของการพฒันาประเทศ 

เป้าหมายหลกั 
1.  ความอยูเ่ยน็เป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มข้ึน ความเหล่ือมล ้าในสังคมลดลง สัดส่วนผูอ้ยู่

ใตเ้ส้นความยากจนลดลง และดชันีภาพลกัษณ์การคอร์รัปชัน่ไม่ต ่ากวา่ ๕.๐ คะแนน 
2.  คนไทยมีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบนัทางสังคมมีความ

เขม้แขง็มากข้ึน 
3.  เศรษฐกิจเติบโตในอตัราท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพของประเทศ ใหค้วามส าคญักบัการเพิ่มผลิตภาพรวม

ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑข์อง
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ใหมี้ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๔๐.๐ 
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4.  คุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง
เพิ่มพื้นท่ีป่าไมเ้พื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
 
นโยบายการพฒันาจังหวดั 

วสัิยทศัน์ (VISION) 

นครล าปางเป็นเลิศดา้นเซรามิกและหตัถอุตสาหกรรม  
โดดเด่นดา้นการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและวฒันธรรม 

ผูน้ าดา้นการผลิตเกษตรปลอดภยั ร่วมสร้างสังคมไทยอยูดี่ตามวถีิพอเพียง 
 พนัธกจิ 

1. ด้านเศรษฐกจิ  : พฒันา กระตุน้ และส่งเสริมระบบเศรษฐกิจทั้งในภาคอุตสาหกรรม   การผลิต  
การบริการ และอุตสาหกรรมการเกษตร โดยใชว้ฒันธรรมเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

2. ด้านสังคม  : พฒันาจงัหวดัล าปางใหเ้ป็นสังคมผาสุก ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี   บนฐานความรู้  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผสานองคค์วามรู้สมยัใหม่ 

3. ด้านความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม :  ส่งเสริมกระบวนการ  มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานดา้นความมัน่คง และสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยใชแ้นวทางการ
จดัการแบบชุมชนเป็นฐาน 

4. ด้านบริหารจัดการ  : พฒันาระบบบริหารจดัการของจงัหวดัอยา่งต่อเน่ือง ตามแนวทางการพฒันา
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  เพื่อเพิ่มสมรรถนะขององคก์รและขีดความสามารถทางการแข่งขนั 
ภายใตบ้ริบทของการเปล่ียนแปลง 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ 1 : การ ส่งเสริมความเขม้แขง็ในการด าเนินงานดา้นความมัน่คง และสร้างสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม      

ยุทธศาสตร์ 2 : การพฒันา คุณภาพชีวติท่ีดีของประชาชนและสร้างสังคมใหมี้ความเขม้แขง็  เป็นสังคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ 3 : การส่งเสริมและพฒันาการเกษตรสู่เกษตรปลอดภยั 
 ยุทธศาสตร์ 4 : การพฒันา และยกระดบัมาตรฐานระบบอุตสาหกรรม  การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและ
วฒันธรรม  สู่มาตรฐานสากล 
 
นโยบายการพฒันาอ าเภอ 

วสัิยทศัน์ (VISION) 

“ เมืองล าปางน่าอยู ่ โดดเด่นดา้นหตัถกรรม  การเกษตรปลอดภยั  แหล่งท่องเท่ียวน่าชม  เชิดชูศิลปวฒันธรรม  ”   
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ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ 1 : ส่งเสริมการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม  คุณภาพชีวติของประชาชน    

ยุทธศาสตร์ 2 : ส่งเสริมหตัถกรรมใหมี้มาตรฐาน  มีแหล่งจ าหน่าย  สนบัสนุนเกษตรกรปลอดภยั  และ
ส่งเสริมการด าเนินชีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ 3 : ส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวของอ าเภอเมืองล าปาง 
 ยุทธศาสตร์ 4 : ส่งเสริมอนุรักษด์ ารงศิลปวฒันธรรม  และประเพณีของหมู่บา้น / ชุมชน  
 

นโยบายการพฒันาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 จากการแถลงนโยบายของคณะผูบ้ริหารเทศบาลต าบลตน้ธงชยั  ในวนัเปิดสมยัประชุมสภาเทศบาลต าบล
ตน้ธงชยั  เม่ือวนัท่ี  19  มีนาคม  พ.ศ. 2555  สรุปไดด้งัน้ี 
นโยบายการพฒันาด้านสังคม 

 - การส่งเสริมใหป้ระชาชนต าบลตน้ธงชยั มีคุณภาพชีวติท่ีดีตั้งแต่เกิดจนเสียชีวติ   สังคมน่าอยูมี่
ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  สนบัสนุนช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส  เด็ก  เยาวชน  ผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ  ใหมี้ชีวติท่ี
ดีอยูดี่มีสุข  มีคุณค่าในสังคม 

 - ส่งเสริมใหค้นในชุมชนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มีความเอ้ืออาทรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั    
อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 

 - สนบัสนุนส่งเสริมใหเ้ยาวชนและประชาชนไดมี้สถานท่ีพกัผอ่นและสถานท่ีออกก าลงักาย          
มีสนามกีฬา  ลานออกก าลงักาย  สวนสาธารณะ 

 - จดัใหมี้ฌาปนสถานเทศบาลต าบล  เพื่อเป็นการบริการประชาชนในพื้นท่ี  
 - เพื่อใหส้ังคมน่าอยู ่ มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น โดยส่งเสริมการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด

จุดส าคญั  จุดล่อแหลมในพื้นท่ีเทศบาล 
 - สนบัสนุนอาสาสมคัรป้องกนับรรเทาสาธารณภยั, สมาชิกต ารวจบา้น  เพื่อใหชุ้มชนเขม้แขง็  

ร่วมกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดและโจรผูร้้ายอยา่งจริงจงั 
 - ส่งเสริมการสร้างสถาบนัครอบครัว ซ่ึงเป็นรากแกว้ของสังคม  ใหมี้ความเขม้แขง็  มีความรัก  

ความอบอุ่น  เพื่อเป็นเกราะป้องกนัยาเสพติด 
 
นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณวีฒันธรรม 
  - ส่งเสริมการพฒันาคน  โดยสนบัสนุนการศึกษา  ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  
  - ส่งเสริมและสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลตน้ธงชยั  ใหมี้การพฒันาดา้น
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ  สังคม  สติปัญญา  ใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐาน 
  - สนบัสนุนงบประมาณใหเ้ด็กนกัเรียนในเขตเทศบาลต าบลตน้ธงชยั  และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ไดรั้บอาหารเสริมนมและอาหารกลางวนัครบทุกคน 
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  - ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในพื้นท่ี  เช่น โครงการมคัคุเทศกน์อ้ย,  โครงการอนุรักษ์
ดนตรีพื้นเมือง,  การแข่งกีฬาในโรงเรียน, การเขา้ค่ายพุทธบุตรสวา่งใจห่างไกลยาเสพติด  

- ส่งเสริมและร่วมอนุรักษสื์บสานศาสนา จารีต ประเพณี วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ใหค้งอยู ่
สืบไปอยา่งย ัง่ยนื 

 
นโยบายด้านสาธารณสุข 
  - ส่งเสริมและสนบัสนุนงานดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ  กองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบั
ทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ี  เทศบาลต าบลตน้ธงชยั (สปสช.) 
  - จดับริการสร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกนัโรค  และฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามชุดสิทธิประโยชน์กลุ่มแม่
และเด็ก  กลุ่มผูสู้งอาย ุ กลุ่มผูพ้ิการ  และกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพท่ีมีความเส่ียง  และกลุ่มผูป่้วยเร้ือรัง   ในพื้นท่ี
เทศบาลต าบลตน้ธงชยั 

- สนบัสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานบริการสาธารณสุข  เช่น การป้องกนัควบคุมโรคติดต่อตาม
ฤดูกาลใหแ้ก่โรงพยาบาลชุมชนต าบลตน้ธงชยั 
  - สนบัสนุนส่งเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ิน   โดยการสนบัสนุนงบประมาณการ
สร้างเสริม  การควบคุมป้องกนัโรค  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบา้น  ท่ีเกิดจากความคิด
ริเร่ิมของราษฎรและองคก์รในชุมชนทอ้งถ่ิน 
     
นโยบายด้านเศรษฐกจิและอาชีพ 
  เพื่อใหป้ระชาชนในเขตเทศบาลต าบลตน้ธงชยั  มีความเป็นอยูท่ี่ดี  มีความสุขในครอบครัว  
สนบัสนุนงบประมาณใหก้ลุ่มอาชีพ  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  เป็นการเพิ่มรายไดล้ดรายจ่ายใหค้รอบครัว ชุมชน  และ
ตระหนกัถึงการด ารงชีวติตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั แบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
พออยู ่พอกิน  พอประมาณ 

- สนบัสนุนกองทุนการออมทรัพย ์ วนัละบาท, ธนาคารหมู่บา้น ตามแนวพระราชด าริ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
 
นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

- ส่งเสริมและรณรงคใ์หป้ระชาชนช่วยกนัปลูกตน้ไมใ้นบา้น, ในท่ีสาธารณะ 
- ส่งเสริมโครงการตามพระราชเสาวนียโ์ดยปลูกตน้ไมส้องขา้งถนน  เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิ

ทศัน์ภายในเทศบาลต าบลตน้ธงชยัใหมี้ความสวยงาม ร่มร่ืน 
- เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว  ช่วยกนัปลูกตน้ไมใ้นท่ีสาธารณะ เพื่อลดภาวะโลกร้อน 
- การคดัแยกขยะในครัวเรือน   เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ  และน าขยะส่วนท่ีสามารถ 

ไปรีไซเคิล  เช่น ท าปุ๋ยหมกั ใหก้ลบัมาใชป้ระโยชน์ได ้
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- ใหมี้บริการการจดัเก็บขยะในชุมชน  เพื่อความสะอาด รักษาส่ิงแวดลอ้ม ใหส้ะอาดน่าอยู ่
- ส่งเสริมพฒันาแหล่งท่องเท่ียว  โบราณสถาน วดัวาอาราม ในพื้นท่ีใหมี้ความสะอาด   

สวยงาม  และมีความปลอดภยั  เพื่อเป็นการเพิ่มรายไดใ้หร้าษฎรในพื้นท่ีอีกทางหน่ึง 
 

นโยบายด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
- พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  ในดา้นคมนาคม   ด าเนินการ

ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ถนน(คอนกรีตเสริมเหล็ก,ถนนลาดยาง, ถนนดินลูกรัง) สะพาน  ใหใ้ชก้ารไดดี้  เพื่อการสัญจร
และการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ไดอ้ยา่งสะดวก  เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน  และสามารถรองรับ
ความเจริญกา้วหนา้ไดใ้นอนาคต 

- ส่งเสริมพฒันาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร เช่น สร้างฝายกั้นน ้า เพื่อเก็บน ้าไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ การขดุ
ลอกคูคลองท่ีต้ืนเขิน  

- การแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม จดัใหมี้การสร้างรางระบายน ้าและท่อระบายน ้า 
- การขยายเขตไฟฟ้า  ไฟฟ้าสาธารณะ  เพื่อความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
- การขยายเขตประปาหมู่บา้น และปรับปรุงประปาหมู่บา้น  เพื่อใหป้ระชาช นมีน ้าอุปโภคและ

บริโภคอยา่งเพียงพอ 
 

นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
  - เนน้การท างานเชิงรุกและสร้างสรรค ์ โดยค านึงถึงความอยูดี่มีสุข  และประโยชน์ของประชาชน
เป็นท่ีตั้ง  เสริมสร้างทกัษะแก่พนกังานเทศบาล  ลูกจา้งประจ า  พนกังานจา้ง  ใหมี้จิตส านึกในการใหบ้ริการท่ี
โปร่งใส  สะดวก  รวดเร็ว  มีจิตบริการ  และเป็นธรรมแก่ประชาชนโดยเท่าเทียมกนั 
  - ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความเขา้ใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย สนบัสนุนให้
ประชาชนมีสิทธิมีเสียง  เพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของชุมชน  และพฒันาเทศบาลต าบลตน้ธงชยัอยา่งย ัง่ยนื  โดย
เนน้การมีส่วนร่วมและการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  -  สานต่อโครงการท่ีมีการด าเนินงานท่ีโปร่งใส  และเป็นประโยชน์แก่ชุมชนทอ้งถ่ิน 
 
แนวทางการพฒันาเทศบาลต าบลต้นธงชัย 
 1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  
  แนวทางการพฒันาท่ี  1  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  
  แนวทางการพฒันาท่ี  2  การ พฒันาดา้นสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
  แนวทางการพฒันาท่ี  3  การ ไฟฟ้าสาธารณะ 
  แนวทางการพฒันาท่ี  4  การวางผงัเมือง  
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 2.  ยทุธศาสตร์การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
แนวทางการพฒันาท่ี  1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนกัในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
แนวทางการพฒันาท่ี  2 การ อนุรักษ ์ การฟ้ืนฟู  การเฝ้าระวงั  และการป้องกนัรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 3.  ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม /ชุมชน  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพฒันาท่ี  1 การ พฒันาคุณภาพชีวติเด็ก  สตรี  คนชรา  ผูพ้ิการและ
ผูด้อ้ยโอกาส 

  แนวทางการพฒันาท่ี  2  การศึกษา  
แนวทางการพฒันาท่ี  3 การส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
แนวทางการพฒันาท่ี  4 การป้องกนัรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามยัของประชาชน  
แนวทางการพฒันาท่ี  5 การส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชน 

 4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ  
  แนวทางการพฒันาท่ี  1  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน 
  แนวทางการพฒันาท่ี  2  การส่งเสริม การตลาดและการใชสิ้นคา้ทอ้งถ่ิน 

แนวทางการพฒันาท่ี  3  การส่งเสริมการท่องเท่ียว  
5.  ยทุธศาสตร์การบริหารและพฒันาองคก์ร 

แนวทางการพฒันาท่ี  1  การพฒันาบุคลากร  
แนวทางการพฒันาท่ี  2 การปรับปรุง  การพฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้  และสถานท่ี

ปฏิบติังาน 
   
3.2  ปัจจัยและสถานการณ์เปลีย่นแปลงทีม่ีผลต่อการพฒันา 
 ผลการวเิคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพฒันาท้องถิ่น 
ในปัจจุบันและโอกาสการพฒันาในอนาคตของเทศบาลต าบลต้นธงชัย  (SWOT Analysis) 
  ต าบลตน้ธงชยัมี สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบกวา้ง  มีความลาดเอียงจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต ้
โดยส่วนบนของต าบล คือ หมู่ท่ี 9,10 และ 7 มีบางส่วนอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ทรายค า และมีแหล่งน ้า
ธรรมชาติส าคญัคือ แม่น ้าวงั ไหลผา่นทางทิศตะวนัออกของต าบล  โดยทิศเหนือติดต่อกบัเขตต าบลทุ่งฝาย  อ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ทิศใตติ้ดต่อกบัเขตเทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ทิศตะวนัออกติดต่อกบัเขต
ต าบลพิชยั  อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  และทิศตะวนัตกติดต่อกบัเขตต าบลบา้นเอ้ือม  อ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง  มี
แม่น ้าวงัไหลผา่นซ่ึงสภาพปัจจุบนัแม่น ้าต้ืนเขิน  ฤดูน ้าหลากเกิดน ้าไหลหลากท าใหต้ล่ิงพงั  บา้นเรือนราษฎรไดรั้บ
ความเสียหาย  ฤดูแลง้แลง้ซ ้ าซาก  เป็นประจ าทุกปี 
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  ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาทอ้งถ่ินดา้นเทคนิค SWOT Analysis   ซ่ึง
ประกอบดว้ย 
 S =  Strength  หมายถึง  ศกัยภาพ  ความเขม้แขง็ขององคก์รท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ (ปัจจยัภายใน) 
 W = Weakness  หมายถึง  ขอ้เสียเปรียบ  ขอ้ดอ้ย  ความไม่พร้อมหรือขอ้จ ากดัท่ีจะน าไปสู่ความลม้เหลว 
(ปัจจยัภายใน) 
 O = Opportunity   หมายถึง  แนวโนม้  โอกาสต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ  อาจใหคุ้ณหรือให้
โทษแก่องคก์รได ้(ปัจจยัภายนอก) 
 T = Threat  หมายถึง  สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีก่ออุปสรรคหรือขดัขวางความส าเร็จขององคก์าร (ปัจจยั
ภายนอก) 
 
1.  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

จุดแข็ง (S : Strenght)/ โอกาส (O : Opportunity) จุดอ่อน (W : Weakness)/ อุปสรรค (T : Threat) 
1. ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัในดา้นภารกิจ  การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน   
 
 
 
 
 

1. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานมีความจ าเป็นตอ้งใช้
งบประมาณในการพฒันาเป็นจ านวนมาก  แต่ในการ
จดัเก็บรายไดข้องเทศบาลต าบลตน้ธงชยัยงัเก็บไดน้อ้ย  
จึงท าใหมี้งบประมาณในการพฒันาไม่เพียงพอในการ
แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือเพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี
เท่าท่ีควร 

 
2.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

จุดแข็ง (S : Strenght)/ โอกาส (O : Opportunity) จุดอ่อน (W : Weakness)/ อุปสรรค (T : Threat) 
1.  ผูบ้ริหารไดก้ าหนดนโยบายและใหค้วามส าคญัใน
การดูแลรักษาสภาพส่ิงแวดลอ้มและการแกไ้ขปัญหา
ขยะและน ้าเสีย 
 

1. ประชาชนในพื้นท่ีขาดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
2.  ประชาชนขาดความรู้  ความเขา้ใจถึงประโยชน์ของ
ระบบการก าจดัขยะมูลฝอยและระบบการบ าบดัน ้าเสีย 
3.  งบประมาณของทอ้งถ่ินมีจ านวนจ ากดั  ตอ้งขอรับ
การสนบัสนุนงบประมาณจากส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง    
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3.  การพฒันาสังคม/ชุมชน  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

จุดแข็ง (S : Strenght)/ โอกาส (O : Opportunity) จุดอ่อน (W : Weakness)/ อุปสรรค (T : Threat) 
1.  ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัในดา้นการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมการกีฬาใหแ้ก่เด็ก
เยาวชนและประชาชนทัว่ไป 
2.  องคก์รไดรั้บความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชนและ
ส่วนราชการในการสนบัสนุนช่วยเหลือในการ
ปฏิบติังานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในองคก์ร 

1.  ประชาชนในชุมชนยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเท่าท่ีควร 
2.  เยาวชนและประชาชนรุ่นใหม่ไม่ใหค้วามส าคญัและ
ไม่สนใจในการอนุรักษข์นบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน
ของแต่ละหมู่บา้น 
3. ขาดการส่งเสริมและสนบัสนุนการน าเอาภูมิปัญญา 

 
3.  การพฒันาสังคม/ชุมชน  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

จุดแข็ง (S : Strenght)/ โอกาส (O : Opportunity) จุดอ่อน (W : Weakness)/ อุปสรรค (T : Threat) 
3.  ผูบ้ริหารมีนโยบายในการส่งเสริมและสนบัสนุน
ประเพณีทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี 
4.  มีงบประมาณเพียงพอในการใหบ้ริการในดา้น
สุขภาพอนามยัของประชาชน 

 

 
4.  การพฒันาเศรษฐกจิ 

จุดแข็ง (S : Strenght)/ โอกาส (O : Opportunity) จุดอ่อน (W : Weakness)/ อุปสรรค (T : Threat) 
1. มีงบประมาณสนบัสนุนใหมี้โครงการส่งเสริม
อาชีพโดยการจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนใน
ดา้นการฝึกอาชีพและส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
2. จดัใหมี้การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพใหก้บั
ประชาชน 
3.  องคก์รภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณและ
การส่งเสริมการฝึกอาชีพใหก้ลุ่มต่าง ๆ 
4. ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัในการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

1. การส่งเสริมการพฒันาในดา้นประชาสัมพนัธ์
การตลาดยงัขาดความต่อเน่ือง 
2.  คุณภาพสินคา้ขาดการพฒันารูปแบบใหท้นัสมยั   
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5.  การบริหารและพฒันาองค์กร 

จุดแข็ง (S : Strenght)/ โอกาส (O : Opportunity) จุดอ่อน (W : Weakness)/ อุปสรรค (T : Threat) 
1. มีบุคลากรท่ีมีความรู้  ทกัษะ  มีความรับผดิชอบใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี 
2. มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี
หรือพนกังานเพียงพอ 
 

1.  บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
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บทที่  4 
วสัิยทศัน์  พนัธกจิ  การพฒันาท้องถิ่น 

 
4.1  วสัิยทศัน์การพฒันาของเทศบาลต าบลต้นธงชัย 

ชุมชนเขม้แขง็   ร่วมแรงพฒันา  
การศึกษากา้วไกล  ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม  
นอ้มน าเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่คุณธรรม 
เกษตรกรรมกา้วหนา้  พฒันาแหล่งท่องเท่ียว  

 
4.2 พนัธกจิการพฒันาของเทศบาลต าบลต้นธงชัย 

1.  พฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
2.  พฒันาดา้นสาธารณสุข  ดูแลสุขภาพอนามยัใหป้ระชาชนทุกเพศ  ทุกวยั  ควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ  
3.  พฒันาและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติใหย้ ัง่ยนื  และพฒันาหมู่บา้นใหส้ะอาด  และสวยงาม 
4.  พฒันาสาธารณูปโภค  และติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งใหเ้พียงพอบริเวณชุมชน 
5.  ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ  ผูป่้วยเอดส์และผูด้อ้ยโอกาส  
6.  พฒันาและส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ประชาชน  เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนบนพื้นฐานการพึ่งพา
ตนเอง 
7.  พฒันาและส่งเสริมสนบัสนุนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
8.  ส่งเสริมและสนบัสนุนการรักษาความสงบ  ความมัน่คง  ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 
9.  เนน้การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล  มีความยิม้แยม้แจ่มใส  ซ่ือสัตย ์ สุจริต  และบริการดว้ยความเป็น
กนัเองและสะดวกรวดเร็ว 
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4.3  จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน(goals) ตวัช้ีวดั (KPIs) ขอ้มูลพื้นฐาน (baseline data) 
เป้าหมาย %(targets) 

ปี 54-58 2554 2555 2556 2557 2558 

1. ด าเนินการใหป้ระชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน   
ขจดัปัญหาความยากจน 
 
2. จดับริการสาธารณะ  และโครงสร้าง
พื้นฐานภายในหมู่บา้น  เพื่อใหเ้กิดความ
สะดวกสบายกบัประชาชน 
3. ยกระดบัการศึกษาของประชาชนทุก
ระดบัอยา่งทัว่ถึง   รวมทั้งปลูกฝังและ
ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีคุณธรรม   
จริยธรรม   ตลอดจนสร้างความตระหนกั
อนุรักษคุ์ณค่าวฒันธรรมประเพณี   และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
4.ยกฐานะการมีรายไดข้องประชาชน   ให้
พึ่งตนเองแบบยัง่ยนื 

- มีการด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจและ
การส่งเสริมอาชีพตามแผนพฒันาท่ี
ผา่นมา  40% 
- มีการด าเนินงานดา้นโครงสร้าง
พื้นฐานตามแผนพฒันาท่ีผา่นมา  
60% 
- มีการด าเนินงานดา้นการยกระดบั
ศึกษา  และส่งเสริมปลูกฝังให้
ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม  
ตลอดจนอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณี   และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
ตามแผนพฒันาท่ีผา่นมา 60%  
- ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้
เพิ่มข้ึนจากการประกอบอาชีพ ตาม
แผนพฒันาท่ีผา่นมา 80% 

-ประชาชนไดรั้บประโยชน์จาก
ผลสัมฤทธ์ิของการพฒันา 40% 
 
- ประชาชนไดรั้บประโยชน์
จากผลสัมฤทธ์ิของการพฒันา   
60% 
- ประชาชนไดรั้บประโยชน์
จากผลสัมฤทธ์ิของการพฒันา   
60% 
 
 
 
-  ประชาชนมีอาชีพและมี
รายไดเ้พิ่มข้ึนจากผลสัมฤทธ์ิ
ของการพฒันาจ านวน 435
ครัวเรือน 

100 
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-40- 
4.3  จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท้องถิ่น  (ต่อ) 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน(goals) ตวัช้ีวดั (KPIs) ขอ้มูลพื้นฐาน (baseline data) 
เป้าหมาย %(targets) 

ปี 54-58 2554 2555 2556 2557 2558 

5.  พฒันาประสิทธิภาพ   การบริหาร   
และการบริการ   ภายในส านกังานให้
สามารถบริการประชาชนไดอ้ยา่งเตม็ขีด
ความสามารถ  ดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
6.  ด าเนินการเพื่อความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์นของประชาชน รวมทั้ง
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
7. ด าเนินการใหป้ระชาชนมีสุขภาพดี
โดยถว้นหนา้ 

- ส านกังานมีอุปกรณ์เคร่ืองใชเ้พื่อ
คอยใหบ้ริการประชาชน  
 
 
- ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีลดลง  
 
 
- ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพ
แขง็แรงเพิ่มข้ึน 

- ภายในส านกังานมีอุปกรณ์
เคร่ืองใชภ้ายในไวส้ าหรับ
บริการประชาชนไดเ้พียงพอ 
 
-  ปัญหายาเสพติดภายในพื้นท่ี
ลดลง 
 
-  ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพ
แขง็แรงดีโดยถว้นหนา้ จาก
ผลสัมฤทธ์ิของการพฒันา 60% 
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บทที่  5 
ยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา 

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาของเทศบาลต าบลต้นธงชัย  มี  5  ยุทธศาสตร์  16  แนวทาง   
1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

วตัถุประสงค์ 
1.  เพื่อพฒันาการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานใหค้รอบคลุมทุกหมู่บา้น 

เป้าหมาย 
2.  ใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติดีข้ึน 

แนวทางการพฒันา 
          1.  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน 

   2.  การพฒันาดา้นสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
   3.  การไฟฟ้าสาธารณะ 

                     4.  การวางผงัเมือง 
2.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

วตัถุประสงค์ 
                     1.  เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม    
                     2.  เพื่อจดับริการสาธารณะดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

เป้าหมาย 
          1.   ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  ป่าไมใ้หส้ามารถอยูคู่่ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
          2.  จดัใหมี้บริการสาธารณะ  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
แนวทางการพฒันา 

1.  การสร้างจิตส านึกและความตระหนกัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
2.  การอนุรักษ ์ การฟ้ืนฟู  การเฝ้าระวงั  และการป้องกนัรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคม/ชุมชน  และการรักษาความสงบเรียบร้อย   
วตัถุประสงค์ 

                1.  เพื่อจดัระเบียบสังคมของหมู่บา้น/ต าบล ใหเ้กิดความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
           2.   เพื่อใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
   เป้าหมาย 
        ใหป้ระชาชนมีวนิยั  ปฏิบติัตาม ขอ้บงัคบั ระเบียบ กฎหมาย และชุมชนมีความเขม้แขง็ 
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  แนวทางการพฒันา 
          1.  การพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก  สตรี  คนชรา  ผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาส 
          2.  การศึกษา 

                     3.  การส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
                     4.  การป้องกนัรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามยัของประชาชน 
                     5.  การส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชน 
4.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิ  

วตัถุประสงค์ 
                      1.  เพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจน  สร้างงาน  สร้างรายได ้ ใหก้บัประชาชน 

                      2.  เพื่อด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง  
เป้าหมาย 

                      1.  ใหร้าษฎรมีอาชีพมีรายไดเ้ล้ียงครอบครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ลดหน้ีสินภาคประชาชน 
                      2.   สร้างผลิตภณัฑ์  หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์  ใหก้บักลุ่มอาชีพทุกหมู่บา้น แบบยัง่ยนื 

แนวทางการพฒันา 
                      1.  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน 
               2.  การส่งเสริมการตลาดและการใชสิ้นคา้ทอ้งถ่ิน 
                       3.  การส่งเสริมการท่องเท่ียว  
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพฒันาองค์กร 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อพฒันาบุคลากรของเทศบาลต าบล ใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  ตลอดจนน าระบบ

คุณธรรม  จริยธรรม  (Civic Virtue)  น าการเมืองการบริหาร 
        2.  พฒันาการบริหารจดัการท่ีดี ตามหลกัธรรมาภิบาล  (Good  Governance)   
เป้าหมาย 

1.  พฒันาเพิ่มประสิทธิภาพคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในองคก์รและชุมชน 
2.  พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใชภ้ายในส านกังานใหส้ามารถบริการประชาชนอยา่งทัว่ถึงดว้ยเทคโนโลยี  

แนวทางการพฒันา 
1.  การพฒันาบุคลากร 
2.  การปรับปรุง  การพฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้  และสถานท่ีปฏิบติังาน 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา  

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

1.การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 1. การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน 
2. การพฒันาดา้นสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
3. การไฟฟ้าสาธารณะ 
4. การวางผงัเมือง 

 
        ทต.ต้นธงชัย/อบจ./หน่วยงานที ่     
        เกีย่วข้อง 

 

2.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนกัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

2. การอนุรักษ ์ การฟ้ืนฟู  การเฝ้าระวงั  และการป้องกนัรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

             
 ทต.ต้นธงชัย และหน่วยงานที ่
เกีย่วข้อง 

 

3.การพฒันาสังคม /ชุมชน  และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1. การพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา ผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาส 
2. การศึกษา 
3. การส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
4. การป้องกนัรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามยัของประชาชน 
5. การส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชน 

 

        ทต.ต้นธงชัย/อบจ. และ                       
        หน่วยงานเกีย่วข้อง 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

4.การพฒันาเศรษฐกจิ 1. การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน 
2. การส่งเสริมการตลาดและการใชสิ้นคา้ทอ้งถ่ิน 
3. การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 

 

        ทต.ต้นธงชัย/อบจ. และ 
        หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

5.การบริหารและพฒันาองค์กร 1. การพฒันาบุคลากร 
2. การปรับปรุง การพฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ และสถานท่ีปฏิบติังาน 
 

 

        ทต.ต้นธงชัย 
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บทที ่ 6 
การน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  และการติดตามประเมินผล  

แนวทางด าเนินงาน 
 จากกรอบแนวคิดแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  ซ่ึงเป็นการระดมความคิดเห็นจากชุมชนหมู่บา้นในต าบล  
และผา่นคณะกรรมการพฒันาเทศบาลต าบล  โดยการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลการด าเนินการท่ีผา่นมา  และการ
วเิคราะห์แนวโนม้ในอนาคต  (SWOT)  ร่วมกบัคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผน  ร่วมกนัก าหนด  วสิัยทศัน์  
ภารกิจ  วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  มาตรการและยทุธศาสตร์การพฒันาตามล าดบัความส าคญัของปัญหาของ
เทศบาลต าบลตน้ธงชยั เพื่อแปลงแผนยทุธศาสตร์การพฒันาไปสู่การปฏิบติั  และใหแ้ผนยทุธศาสตร์   แผนพฒันา
เทศบาลต าบล เป็นไปไดใ้นแนวทางน าไปปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม  โดยมีประเด็นส าคญั ไดแ้ก่ การจดัองคก์ร  
รูปแบบการด าเนินงาน  การประสานงาน  งบประมาณ และการติดตามประเมินผล 

1. องค์กรติดตามประเมินผล 
ตามความนยัขอ้  28  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548  ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา เทศบาลต าบล
ตน้ธงชยั  และใหค้ณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลตน้ธงชยั  มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1. ก าหนดแนวทาง  วธีิการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหาร 

ทอ้งถ่ิน  เพื่อใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน   และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนั อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  ภายในเดือนธนัวาคม
ของทุกปี  ทั้งน้ีใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  หรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบติังานตามท่ีเห็นสมควร 
 

2.  รูปแบบการด าเนินงาน 
 เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการด าเนินงานติดตามประเมินผล  โดยมีการก าหนดแนวทาง  และ
การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  เปิดเวทีและโอกาสใหทุ้กภาคส่วนทุกระดบั  ตั้งแต่ชุมชนหมู่บา้นถึงระดบัต าบลได้
น าเสนอปัญหา  ความตอ้งการ  แผนงาน  โครงการ ใหค้ณะกรรมการทุกระดบัมีส่วนร่วมในการกลัน่กรอง  เพื่อขอ
สนบัสนุนงบประมาณโดยมีการพิจารณาตามล าดบัความส าคญัของปัญหาท่ีสนองต่อยทุธศาสตร์ นอกจากน้ีควรมี
การส่ือสารและประชาสัมพนัธ์แผนยทุธศาสตร์  ในภาพรวมใหแ้ก่หน่วยงานราชการ  เอกชน  และชุมชนในพื้นท่ี  
และมีการติดตามประเมินผล  โดยมีตวัช้ีวดัความส าเร็จของการด าเนินงาน 
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 3.  การประสานงาน 
 เทศบาลต าบลตน้ธงชยั  เป็นหน่วยงานราชการทอ้งถ่ิน  เป็นหน่วยงานหลกัในการประสานการด าเนินงาน
จากทุกส่วนราชการท่ีมีเป้าหมายพฒันา เทศบาล ต าบลตน้ธงชยั โดยผา่นคณะผูบ้ริหาร  คณะกรรมการพฒันา
เทศบาลต าบลและใหมี้การประสานงานเป็นประจ ากบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4.  การเงินงบประมาณ 
 แหล่งเงินงบประมาณส าหรับการด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์ แผนพฒันา เทศบาลต าบล  โดยใชเ้งิน
งบประมาณ  อนัเป็นรายไดข้อง เทศบาล และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ถา้โครงการใดเป็นโครงการท่ีเกินขีด
ความสามารถของเทศบาล  จะไดป้ระสานขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยราชการส่วนกลาง  หรือส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
 5.  การติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผล  มีวตัถุประสงค ์

1. เพื่อผลการด าเนินการท่ีปฏิบติัไดจ้ริงตามแผนยทุธศาสตร์ไปปรับปรุงใหส้ามารถด าเนินการ
ต่อไปไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

2. เพื่อน าขอ้มูลหรือผลท่ีไดจ้ากการระเมิน  เสนอต่อหน่วยงานรับผดิชอบ  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั
แผนฯ  ในดา้นความกา้วหนา้และผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ 

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารแผนยทุธศาสตร์และในการวางแผน
ยทุธศาสตร์คร้ังต่อไป  โดยเคร่ืองมือในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล  ไดแ้ก่ 

- การสังเกต 
- การจดบนัทึก 
- การสัมภาษณ์ประชาชน 
- การส ารวจเชิงวจิยั  (Survey  Research) 

 
********************************** 
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ตัวช้ีวดัความส าเร็จในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

แนวทางการพฒันา เป้าหมาย ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
1.  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  
ถนน  สะพาน 
2.  การพฒันาดา้นสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 
3.  การไฟฟ้าสาธารณะ 
4.  การวางผงัเมือง 

-  ใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติดีข้ึน -  ประชาชนในพื้นท่ีต าบลตน้ธงชยัมีส่ิง
สาธารณูปโภคพื้นฐานไวใ้ชใ้น
ชีวติประจ าวนัดีข้ึน  จากท่ีมีอยูเ่ดิมเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 80  

 
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

แนวทางการพฒันา เป้าหมาย ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
1.  การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนกัในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 2.  การอนุรักษ ์การฟ้ืนฟู  การเฝ้า
ระวงั และการป้องกนัรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

-  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้
ใหส้ามารถอยูคู่่ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
-  จดัใหมี้บริการสาธารณะ ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม  

-  มีการปลูกป่าเพิ่มเติม จ านวน 20,000  ตน้  
จดัท าฝายตน้น ้าขนาดเล็กจ านวน  20  แห่ง 
-  มีบริการสาธารณะดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
การก าจดัขยะมูลฝอย ครบทุกหมู่บา้น      
ร้อยละ  100 
 

 
3. ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคม/ชุมชน  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพฒันา เป้าหมาย ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
1.  การพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก  สตรี  
คนชรา  ผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาส 
2.  การศึกษา 
3.  การส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  
ประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

- ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวติท่ี
ดีข้ึนและชุมชนมีความเขม้แขง็ข้ึน   
- ศิลปวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียม  
ประเพณีทอ้งถ่ินคงอยูสื่บต่อไป 

-  ประชาชนมีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนและ
ชุมชนมีความเขม้แขง็จากเดิมร้อยละ  80 
-  วฒันธรรม  ประเพณีทอ้งถ่ิน  หรือภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ไดรั้บการอนุรักษฟ้ื์นฟู  
จ  านวนร้อยละ  80 
-  ประชาชนมีสุขอนามยัท่ีดีถว้นหนา้จาก
เดิมร้อยละ  70 
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3. ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคม/ชุมชน  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  (ต่อ) 

แนวทางการพฒันา เป้าหมาย ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
4.  การป้องกนัรักษาและส่งเสริม
สุขภาพอนามยัของประชาชน 
5.  การส่งเสริมความเขม้แขง็ของ    
ชุมชน 

  

 
4. ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิ 

แนวทางการพฒันา เป้าหมาย ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
1.  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้
ใหแ้ก่ประชาชน 
2.  การส่งเสริมการตลาดและการใช้
สินคา้ทอ้งถ่ิน 
3.  การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 

-  ใหร้าษฎรมีอาชีพรายไดเ้ล้ียง
ครอบครัวตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ลดหน้ีสินภาคประชาชน 
-  สร้างผลิตภณัฑ ์หน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์ใหก้บักลุ่มอาชีพทุก    
หมู่บา้น แบบยัง่ยนื 

-  ท าใหป้ระชาชนมีอาชีพ  มีรายไดล้ดปัญหา
ความยากจนไดร้้อยละ  80   
-  แหล่งน ้าเพื่อการเกษตรในพื้นท่ีต าบล 
ตน้ธงชยัไดรั้บการพฒันาจากเดิมร้อยละ  60   
-  ประชาชนไดมี้น ้าอุปโภคและบริโภคท่ีถูก
สุขลกัษณะร้อยละ 70 

 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพฒันาองค์กร 

แนวทางการพฒันา เป้าหมาย ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
1.  การพฒันาบุคลากร 
2.  การปรับปรุง  พฒันาเคร่ืองมือ  
เคร่ืองใช ้ และสถานท่ีปฏิบติังาน 
 

- พฒันาเพิ่มประสิทธิภาพคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรในองคก์รและ
ชุมชน 
- พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใชภ้ายใน
ส านกังานใหส้ามารถบริการประชาชน
อยา่งทัว่ถึงดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
-  เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นท่ีต าบล 
ตน้ธงชยัมีส่วนร่วมในกิจการของ 
เทศบาลเพิ่มมากข้ึน 

-  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบล  และพนกังานเทศบาลต าบลมี
ความรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ 80 
-  มีอุปกรณ์เคร่ืองใชภ้ายในส านกังาน
ครบ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  จากท่ีมีอยู่
เดิม 
-  ประชาชนในพื้นท่ีต าบลตน้ธงชยัมี
ส่วนร่วมในกิจการของเทศบาลเพิ่มมาก
ข้ึนร้อยละ 70   

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



 

 

 
 

 
แผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

พ.ศ. 2554 - 2558 
 

ของ 
เทศบาลต าบลต้นธงชัย 

อ าเภอเมือง  จังหวดัล าปาง 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่ 3 
  การวเิคราะห์ศักยภาพการพฒันาท้องถิน่ 

3.1 หลกัและแนวคดิในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น 
 หลกัการ 
  เทศบาลต าบล เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีอ านาจหนา้ท่ีในการ 

จดัระบบการบริหารสาธารณะ   เพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน   ทั้งน้ีเป็นการด าเนินการพฒันาเทศบาล
ต าบลจะตอ้งตระหนกัและค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

(1) ภารกิจตามกฎหมาย 
-  พ.ร.บ. สภาต าบลและเทศบาลต าบล  พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม                     

พ.ศ. 2546  ไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีของอบต. ไวใ้นมาตรา 66,67,68 
- พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายรายไดใ้หแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

พ.ศ.2542 มาตรา  16  นอกจากน้ี อบต. ตอ้งพิจารณาถึงกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  รัฐธรรมนูญ  กฎหมาย
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  สาธารณสุข  การศึกษาการควบคุมอาคาร  การรักษาความสะอาด การผงัเมืองฯ 

(2) ภารกิจทางการพฒันาประเทศ 
(3) นโยบายของรัฐบาล 
(4) ปัญหาและความตอ้งการของประชาชน 
(5) ศกัยภาพของ อบต. 
(6) ใชแ้ผนพฒันาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาต าบล  

หลกัการส าคญัในการวางแผนพฒันาเทศบาลต าบล  มี  7  ประการ  คือ 
(1) ตอ้งมีวสิัยทศัน์  หรือเป้าหมายการพฒันาท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในอนาคต  โดยอาศยั 

กระบวนการประชาคม ระดมความคิด 
(2) ตอ้งครอบคลุม  3  มิติ 

      -  มิติทางดา้นกฎหมาย  ภารกิจ 
-  มิติดา้น กลุ่มเป้าหมาย ตอ้งครอบคลุม ทุกกลุ่ม 

 -  มิติทางพื้นท่ี ในเขตต าบล 
(3) ตอ้งสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนพฒันาจงัหวดั อ าเภอ และนโยบายของผูบ้ริหาร 
(4) ตอบสนองปัญหา ความตอ้งการของประชาชน ตามความจ าเป็นเร่งด่วน 
(5) ตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมากท่ีสุด  โดย 

-  ใหป้ระชาชนร่วมจดัท าแผนพฒันา 
-  ใหป้ระชาชนประเมินผลการปฏิบติัตามแผนของอบต .และร่วมแสดงความ 



    คิดเห็น 
 

(6) ยดึหลกัความเป็นไปได ้และมีประโยชน์สูงสุด  โครงการ/กิจกรรม  สามารถปฏิบติัไดจ้ริง  
 ตน้ทุนต ่า เหมาะสมกบัพื้นท่ี  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

(7) ตอ้งน าแผนไปปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม  ตามกฎหมายก าหนด ไวใ้ห ้อบต.  บริหารกิจ 
การตามแผนพฒันา และใชแ้ผนพฒันาเป็นกรอบในการจดัท าขอ้บญัญติังบประมาณประจ าปี  

 

  แนวคดิในการวางแผนพฒันา 
 แนวคิดในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
แนวคิดที่  1   กระบวนการแก้ไขปัญหา 
 เป็นแนวคิดท่ีเกิดจากค าถาม  ท่ีตอ้งการค าตอบอยา่งเป็นขั้นตอน ซ่ึงตอ้งใชค้วามสามารถ 

ในการคาดการณ์ และความรู้ทางวชิาการทั้งท่ีเป็นทฤษฎี  และปรึกษาจากผูรู้้ผูมี้ประสบการณ์ ดงัน้ี 
1. ปัญหาคือ  อะไร 
2. ปัญหามีสาเหตุมาจากอะไร 
3. จุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคใ์นการแกไ้ขปัญหาคืออะไร 
4. วธีิการหรือแนวทางแกไ้ขปัญหาคืออะไร 

แนวคิดที่   2   กระบวนและเนือ้หาของวธีิการ 
 แนวคิดน้ี เก่ียวกบัการก าหนดโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และมุ่งสู่การบรรลุวตัถุประสงค ์
โดยท่ีจะตอ้งตอบค าถาม  ทั้ง   8  ค าถาม  คือ 

1. จะท าไปท าไม   2. จะท าอะไร 
3. จะท าท่ีไหน   4. จะท าเม่ือไร 
5.  จะท าโดยใคร   6.  จะท าเพื่อใคร 
7.  จะท าอยา่งไร   8.  จะจ่ายเท่าไร 

แนวคิดที่   3  แนวคิดสร้างสรรค์ 
 เป็นการมองอนาคตท่ีตอ้งอาศยัความรู้ท่ีเกิดจาก  

1. สัญชาตญาณ หรือการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
2. องคแ์ห่งการเรียน หรือเรียนรู้จากขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึน 
3. เรียนรู้จากผูอ่ื้น โดยอาจศึกษาองคค์วามรู้ งานวจิยัต่างๆ 

แนวคิดที่   4  การตัดสินใจ 
 เป็นการตดัสินใจดว้ยการวเิคราะห์ขอ้มูล และผสมผสานหลกัการตดัสินใจ แบบมีเหตุผล  

(rationalism)  กบัหลกัการตดัสินใจแบบเพิ่มข้ึน (incrementalism) แต่ทั้งน้ี  ตอ้งมุ่งการบรรลุวตัถุประสงคข์องการ
พฒันาและประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคญั 

 



 
 
  การพฒันาตามนโยบายของรัฐบาล 

1. นโยบายปฏิรูปการเมือง การปกครอง และบริหาร 
 1.1 การสร้างความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี 
พระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุขใหแ้ก่ประชาชนในระดบัฐานราก 
 1.2 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และทอ้งถ่ิน ใหส้อดคลอ้งกบั
ภารกิจและทิศทางการพฒันาประเทศ 
 1.3 ด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ  
 1.4 พฒันาระบบงานดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอยา่งครบวงจรและมีประสิทธิภาพ 

2. นโยบายการเสริมสร้างฐานราก 
 2.1 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  
 2.2 พฒันาระบบเศรษฐกิจในระดบัหมู่บา้น / ชุมชน 
 2.3 สนบัสนุนและเสริมสร้างปัจจยัพื้นฐานท่ีใหเ้อ้ือต่อการพฒันาเศรษฐกิจการสร้างงาน  และมีความเท่า
เทียมกนัทางรายไดข้องประชาชน 

3. นโยบายการเสริมสร้างสังคมอยู่เยน็เป็นสุข 
 3.1 ส่งเสริมใหเ้กิดความรัก ความสามคัคี และความสมานฉนัทข์องประชาชนในสังคมทุกระดบั 
 3.2 เสริมสร้างชุมชนเขม้แขง็และมีวถีิชีวติอยา่งอยูเ่ยน็เป็นสุขและสังคมประชาธิปไตย 
 3.3 เสริมสร้างศกัยภาพการอ านวยความเป็นธรรมของกระทรวงมหาดไทย  จงัหวดั และอ าเภอ ใหมี้ความ
รวดเร็วและเป็นท่ีเช่ือมัน่ของประชาชน 

4. นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
 4.1 เสริมสร้างความมัน่คงและความสงบสุขในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 4.2 สนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
 4.3 เสริมสร้างความมัน่คงและความสงบเรียบร้อยภายในสังคม 
 เทศบาลต าบลแจห่้ม ไดมี้การส่งเสริมการออกก าลงักาย  เพื่อใหชุ้มชนห่างไกลยาเสพติด   
 การพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

การพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10  จะมุ่งพฒันาสู่  “สังคมท่ีมีความสุขอยา่งย ัง่ยนื”  
(Green  Society)  โดยใหค้วามส าคญักบัการสร้างสมดุลของการพฒันาใหเ้กิดในทุกมิติ  ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ  
สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ทั้งน้ี  เพื่อน าไปสู่ความอยูดี่มีสุขของคนไทย  และเกิดการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืตลอดไป 

 เป็นกรอบยทุธศาสตร์ระยะปานกลางท่ีช้ีทิศทางการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ใน              
ระยะยาว  มุ่งสู่  “สังคมท่ีเขม้แขง็  มีคุณภาพ” 



 แนวคิดพื้นฐานยดึ  “คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา”  ยดึหลกั  “ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง” 

 ใหค้นส าคญักบั  “การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม” 
 ใหค้วามส าคญักบัการสร้างภูมิคุม้กนัและสร้างมูลค่าเพิ่มใหทุ้นส าคญัในสังคมไทย 

วสัิยทศัน์  มุ่งพฒันาสู่  “สังคมท่ีเขม้แขง็  มีคุณภาพ”  เพื่อความอยูดี่มีสุขของคนไทยท่ีย ัง่ยนื 
พนัธกจิ  สร้างสังคมคุณภาพ  สร้างฐานเศรษฐกิจท่ีมัน่คงและย ัง่ยนื  สร้างมูลค่าผลผลิตจากฐานความรู้  

เช่ือมโยงเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค 

 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
แผนการบริหารราชการแผน่ดิน   ประกอบดว้ย  ประเด็นยทุธศาสตร์  9 ประเด็น 

 1. การขจดัความยากจน 
 2. การพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 3. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหส้มดุลและแข่งขนัได้   
 4. การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 5. การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 

6. การพฒันากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
 7.  การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
 8.  การรักษาความมัน่คงของรัฐ 

 9.  ยทุธศาสตร์รองรับการเปล่ียนแปลงและพลวตัโลก 
 วสัิยทศัน์และยุทธศาสตร์การพฒันาของจังหวดัล าปาง 
 วสัิยทศัน์  

 “Lampang :  Green     Clean    Ceramic”  โดย มุ่งมัน่พฒันาจงัหวดัล าปาง ภายใตค้วามร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ น่าเท่ียวสะอาด สวยงาม  ควบคู่กบัการเป็นเมืองเซรามิก แห่งประเทศไทย  และ
อาเซียน  

พนัธกิจ (Mission) 
จงัหวดัล าปาง ใชค้  าวา่ ”LAMPANG“ มาก าหนดเป็นพนัธกิจ ดงัน้ี 
L : Local to Global การพฒันาและส่งเสริมสินคา้หตัถ อุตสาหกรรมจากทอ้งถ่ินสู่สากล 
A : Attractive City การพฒันาจงัหวดัล าปางใหมี้ความสงบ สวยงาม มีความปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพยสิ์น และมีเสน่ห์ดึงดูดใหค้นมาท่องเท่ียว 
M : Manpower  การพฒันาศกัยภาพประชาชนใหมี้ความรู้ และทกัษะเพื่อพฒันาคุณภาพ 

ชีวติและรองรับการพฒันาในสาขาอาชีพต่างๆ 
P : Participation การพฒันาท่ีเนน้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม 
A : Accountability การบริหารงานท่ียดึหลกัธรรมาภิบาล 



N : Northern Culture การรักษาและสืบสานศิลปวฒันธรรม 
     Local Wisdom ขนบธรรมเนียมและการส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

           G : Green  Sustainabal การพฒันาเศรษฐกิจควบคู่กบัการพฒันารักษา 
     Agriculture              คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และเกษตรแบบยัง่ยนื 
เป้าประสงค์หลกัของจังหวดั  (GOAL) 
ภายใตก้รอบวสััยทศัน์  “ Lampang : Green    Clean    Ceramic จึงไดก้ าหนดเป้าประสงค์ 

การพฒันาจงัหวดัดงัน้ี 
Green :  เพื่อใหจ้งัหวดัล าปางมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  น่าอยู ่น่าเท่ียว สะอาด สวยงาม  

  เขียวขจี ร่มร่ืน ดว้ยความอุดม สมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นแหล่งเกษตร   
  ปลอดสารพิษ 

Clean :  ยดึหลกัการบริหารจงัหวดัตามหลกัธรรมาภิบาล ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน มีความ 
 มัน่คง ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นและปลอดยาเสพติด อนุรักษแ์ละสืบสาน   
  ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

Ceramic : มุ่งเนน้การสร้างงาน สร้างอาชีพ การกระจายรายได ้การพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน การ 
ส่งเสริมและพฒันากระบวนการผลิตสินคา้ OTOP และผลิตภณัฑเ์ซรามิก ครบวงจร ใหก้า้วไปสู่
การเป็นเมืองเซรามิกแห่งประเทศไทยและอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัล าปาง ประกอบด้วย  3 ยุทธศาสตร์ 
 

1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาใหเ้ป็นเมืองน่าอยู ่ ประกอบดว้ย 4 ยทุธศาสตร์ยอ่ย 
       1.1  ยทุธศาสตร์การพฒันาเกษตรผลิตพืชปลอดสารพิษ  

      1.2  ยทุธศาสตร์การพฒันาแหล่งน ้า 
      1.3  ยทุธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาความยากจน 

       1.4  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างความเขียวขจี ร่มร่ืน สะอาดและสวยงาม 
2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาใหเ้ป็นเมืองน่าเท่ียว  ประกอบดว้ย 3 ยทุธศาสตร์ยอ่ย 

 2.1  ยทุธศาสตร์การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ 
 2.2  ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการท่องเท่ียว 
      2.3  ยทุธศาสตร์การพฒันาเช่ือมโยงเครือข่ายการท่องเท่ียว 
      3.  ยทุธศาสตร์การพฒันาใหเ้ป็นเมืองเซรามิก  ประกอบดว้ย 3 ยทุธศาสตร์ยอ่ย 
 3.1  ยทุธศาสตร์การพฒันาและส่งเสริมการตลาด 
 3.2  ยทุธศาสตร์การพฒันากระบวนการผลิต  
       3.3 ยทุธศาสตร์การพฒันาคลสัเตอร์ (Clustering) เซรามิก  และหตัถอุตสาหกรรม 
 



 
 
 
 
 
 

  นโยบายพฒันาอ าเภอ 
 วสิัยทศัน์  อ าเภอแจห่้ม  ท่ีน ามาเป็นนโยบายในการพฒันาอ าเภอคือ 

          “  เขตลดยาเสพติด  แหล่งผลิตสินคา้เกษตร พึ่งเศรษฐกิจชุมชน   ภาคประชาชนเขม้แขง็ ยงัคงแหล่ง
ทรัพยากรท่ีส าคญั ” 

        ยุทธศาสตร์การพฒันาอ าเภอแจ้ห่ม 

                1. การพฒันาด้านเศรษฐกจิ/โครงสร้างพืน้ฐานให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติทีด่ี 
-          บูรณาการงบประมาณจากทุกองคก์ร เพื่อพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 

-          ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่ม OTOP กองทุนหมู่บา้น การใชเ้งินโครงการ SML ใหเ้กิด 
ประโยชน์แก่ประชาชนอยา่งสูงสุด 

-          ขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเ้กิดผลอยา่งเป็นรูปธรรมในหมู่บา้น  ชุมชนทุกแห่ง 

-          ส่งเสริมการผลิตภาคเกษตร 

-          อนุรักษรั์กษาไวซ่ึ้งทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม ้

                      2. การพฒันาด้านสังคม สุขภาพ เพือ่สร้างความสงบสุขให้เกดิขึน้อย่างยัง่ยนื 

-          ด าเนินการแกไ้ขปัญหายาเสพติด ใหชุ้มชนและประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการสร้าง 
ชุมชนเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 

-          ใหค้วามช่วยเหลือผูด้ว้ยโอกาส 

-          ด าเนินนโยบายดา้นหลกัประกนัสุขภาพใหแ้ก่ประชาชนทุกคนไดมี้บตัรประกนัสุขภาพ 
อยา่งครบถว้น 

-          สร้างความเขม้แขง้ใหแ้ก่กลุ่ม อสม. ใหมี้บทบาทส าคญัในการสร้างเสริมสุขภาพ “สร้าง  
น าซ่อม” และเป็นก าลงัส าคญัๆ  ในการป้องกนัการระบาดของโรคไขห้วดันก (SAR) และโรคระบาดประจ าถ่ินอ่ืน 
ๆ 

-          เสริมสร้างการจดัการใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขเคล่ือนท่ี ในพื้นท่ีหมู่บา้นห่างไกล 

-          เสริมสร้างพฒันาประสิทธิภาพการป้องกนัภยัในระดบัอ าเภอ ใหส้ามารถช่วยเหลือ แกไ้ข 
ปัญหาไดอ้ยา่งฉบัพลนั หากเกิดสาธารณภยั 

   3.  พฒันาส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองทุกระดับช้ัน  



-          ใหป้กครองอ าเภอเป็นหน่วยงานหลกัและเป็นศูนยก์ลางในการบริหารงานระดบัอ าเภอ  
และทอ้งถ่ิน 

-          ส่งเสริมพฒันาใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีความแขง็แกร่ง มีอิสระในการบริหารงาน  
ภายใตข้อบเขตท่ีกฎหมายก าหนด 

-          ส่งเสริมความเขม้แขง็ของก านนั ผูใ้หญ่บา้นฯ คณะกรรมการหมู่บา้น ในการปฏิบติังาน 
อ านวยความเป็นธรรม การไกล่เกล่ียกรณีขอ้พิพาทเพื่อลดปัญหาการร้องเรียนและประโยชน์สุขของประชาชน  

-          ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดบั  

 

4.  การพฒันาด้านการศึกษาเพือ่พฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพของประชาชน 

-          ส่งเสริมใหน้กัเรียน เยาวชน ไดเ้ขา้รับการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองตามภาคบงัคบัครบ 100 % 

-          ส่งเสริมระบบการศึกษาของศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียน ใหมี้ความเขม้แขง็ไดรั้บ 
การยอมรับจากประชาชน 

- พฒันาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมโรงเรียนทุกแห่งเป็นโรงเรียนสีขาว และพฒันาไปสู่ 
โรงเรียนตน้ในฝัน 

 นโยบายการพฒันาของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
1. นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกจิ  เป้าหมายมุ่งไปสู่การเพิ่มมูลค่าผลผลิตบนพื้น 

ฐานความรู้และความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน  โดยผนวกฐานทรัพยากรธรรมชาติ  วฒันธรรม และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน สร้างผูป้ระกอบการใหม่  เพื่อแกไ้ขปัญหาการขดูรีดจากพอ่คา้คนกลาง สร้างการบริหารจดัการท่ีดี
โดยเฉพาะโครงสร้างภาคเกษตร จะส่งเสริมและสนบัสนุนการเกษตรแบบยัง่ยนืตามแนวทฤษฎีใหม่  และเกษตร
อินทรีย ์ เพื่ออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  และสภาพแวดลอ้มต่อไป ตลอดจนขจดัปัญหาความยากจน 

          2. นโยบายด้านการพฒันาสังคมและวฒันธรรม  เป้าหมายของการพฒันา คือท าใหค้น 
อยูดี่มีสุข   ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยการมีสุขภาพแขง็แรง  ครอบครัวอบอุ่น มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี  มีสังคมท่ีสันติและ
เอ้ืออาทร  โดย จะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ  พฒันาใหมี้ความรู้และมีจริยธรรม  ควบคู่กบัการน าการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีมาใชโ้ดยเฉพาะการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของสังคม  ส่งเสริมการท่องเท่ียวและการ
กีฬา  ตลอดจนปรับเปล่ียนพฤติกรรมบุคคลให้  ลด  ละ  และเลิกพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงต่อสุขภาพ   นอกจากนั้น
ยงัใหก้ารสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพแก่คนพิการ  เอดส์  และคนสูงอายท่ีุมีฐานะยากจน  และสนบัสนุนศูนยส์งเคราะห์
ราษฎรประจ าหมู่บา้นเพื่อช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสหรือผูป้ระสบปัญหา  ต่างๆในหมู่บา้นต่อไป 
          ในด้านวฒันธรรม  ส่งเสริมใหป้ระชาชนเกิดการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้ง  รักทอ้งถ่ินในทางท่ีถูกมีคุณธรรม 
เอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น  และเขา้ใจถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน  โดยเฉพาะประเพณีต่างๆ  หรือความ
เป็นมาของสถานท่ีต่างๆ ในทอ้งถ่ินเป็นตน้  ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของคณะสงฆ์  กิจการของลูกเสือชาวบา้น 
ต่อประชาชนในหมู่บา้น 

      3. นโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษาส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ  โดย
เนน้การพฒันาคนใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม  สนบัสนุนกระบวนการเรียนการสอนทุกรูปแบบ ทั้งใช ้          เทคโนโล



ยี ่ดาวเทียม  และอินเทอร์เน็ต  ไม่วา่จะเป็นการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ  ตลอดจนการส่งเสริมใหเ้ด็กไดบ้ริโภค
อาหารท่ีมีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อร่างกายและสมอง 

      4. นโยบายด้านการพฒันาแหล่งน า้  สร้างอ่างเก็บน ้า  คลอง ดาดล าเหมือง และสระน ้า  ตลอดจนการ 
ขดุลอกแม่น ้า  คลอง  หรือสระน ้าท่ีต้ืนเขิน  เพื่อใหเ้กษตรกรจะไดมี้น ้าใชเ้พื่อการเกษตรกรต่อไป   และเป็นการ
อนุรักษ ์แหล่งน ้าธรรมชาติ 

      5. นโยบายด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมการออกก าลงักาย ป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ ตรวจ
สารพิษในร่างกาย อบรมอาสาสมคัรสาธารณสุขโรงเรียน  และสนบัสนุนศูนย ์อสม. แต่ละหมู่บา้น   เป็นตน้      

      6. นโยบายด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  ส่งเสริมและเร่งฟ้ืนฟูความสมบรูณ์ของดิน  และน ้า สู่
ธรรมชาติ  แกไ้ขความเส่ือมโทรม  และมลภาวะเพื่อคืนสภาพแวดลอ้มท่ีดีใหก้บัทอ้งถ่ิน อาทิ การส่งเสริมการใช้
ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยหมกัในการบ ารุงดิน การปลูกตน้ไมเ้พื่อสร้างความร่มร่ืนและเขียวขจี  สนบัสนุนใหท้อ้งถ่ินจดัท า
ฝายน ้าลน้ และฝายชะลอความชุ่มช้ืนหรือฝายแมว้ตามแนวพระราชด าริ ตลอดถึง การป้องกนัภยัธรรมชาติต่าง ๆ 
ดา้นมลภาวะเป็นพิษจะเร่งรัดควบคุมมลพิษ ขยะ น ้าเสีย กล่ิน และเสียง ท่ีเกิดจากผลิตและบริโภค โดยจะพิจารณา  
ออกขอ้บญัญติัต าบลเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว  และจดัระบบก าจดัขยะโดยวธีิท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและเพิ่มขีด
ความสามารถของทอ้งถ่ินในการก าจดัขยะต่อไป 

 

3.2  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีม่ผีลต่อการพฒันา 
ผลการวเิคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินตามประเด็นการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1. ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

1.1 ถนนบางสาย ช ารุด และบางส่วนเป็นถนนลูกรัง  
1.2 การติดตั้งไฟฟ้าแรงต ่าและไฟฟ้าสาธารณะยงัไม่ครอบคลุมพื้นท่ีในเขตหมู่บา้นและ 

ตามถนนสายต่าง ๆ บางส่วนช ารุด 
1.3 สะพานแคบและบางแห่งช ารุด  รถยนตไ์ม่สามารถสัญจรไปมาไดส้ะดวก 
1.4 ไม่มีท่อระบายน ้าตามถนนสายต่างๆท าใหน้ ้าท่วมขงัในหมู่บา้นในฤดูฝน 

2. พืน้ทีเ่ป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
ทุกหมู่บา้นในเขตเทศบาลต าบลแจห่้ม   

3. การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
3.1   ถนน  สะพาน  ไฟฟ้าสาธารณะ ช ารุด  และเกิดปัญหาน ้าท่วมขงัในหมู่บา้น  
3.2   เกิดอุบติัเหตุบ่อย  ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นลดลง  

ข.  ด้านแหล่งน ้า 
1. ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

1.1 น ้าท่วมบา้นเรือนและพื้นท่ีการเกษตรของราษฎรในฤดููฝน 
1.2 มีการพงัทลายของตล่ิง 



1.3  แม่น ้าวงัต้ืนเขิน 
1.4  ดาดล าเหมือง ต้ืนเขิน  ท าใหข้าดแคลนน ้าในการเกษตร 

2. พืน้ทีเ่ป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
ทุกหมู่บา้นในเขตเทศบาลต าบลแจห่้ม   
 

 
3. การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
   3.1 เกิดปัญหาน ้าท่วม  ท าใหบ้า้นเรือนและทรัพยสิ์นของราษฎรและสาธารณะประโยชน์  

ไดรั้บความเสียหายมากข้ึน  และท่วมขงัเป็นเวลาหลายวนั ท าใหป้ระชาชนเส่ียงต่อการเป็นโรคต่างๆ เช่น                  
โรคทอ้งร่วง โรคผวิหนงั ฯลฯ และอาจไดรั้บอนัตรายจากสัตวมี์พิษต่างๆ 

  3.2 แม่น ้าวงั และดาดล าเหมือง ต้ืนเขิน ไม่มีแหล่งกกัเก็บน ้า ท าใหข้าดแคลนน ้าใน 
การเกษตร 

 

ค.  ด้านเศรษฐกจิ 
1. ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

1.1 ผลผลิตทางการเกษตรและของกลุ่มอาชีพต่างๆราคาตกต ่าและไม่มีตลาดรองรับ 
1.2 ประชาชนใชส้ารเคมีในการเกษตรมาก ท าใหมี้สารตกคา้งในผลผลิตทางการเกษตร  
1.3 ปัญหาดินเส่ือมคุณภาพเน่ืองจากมีการใชปุ๋้ยวทิยาศาสตร์มากและท าใหไ้ด้ 

ผลผลิตต ่า 
2. พืน้ทีเ่ป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 

ทุกหมู่บา้นใน เขตพื้นท่ีเทศบาลต าบล              
   3.  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
                          3.1  ประชาชนมีรายไดไ้ม่เพียงพอ  ต่อการด ารงชีพ 
                          3.2  ดินเส่ือมคุณภาพข้ึนเร่ือยๆ ผลผลิตทางการเกษตรตกต ่า 
                          3.3  มีการใชส้ารเคมีในการท าการเกษตรมากข้ึน 
                           3.4 ประชาชน ไดรั้บสารพิษและเส่ียงต่อการเป็นโรคต่างๆไดง่้าย 

ง. ด้านสาธารณสุข 
1. ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
       1.1 ประชาชนขาดความรู้ ความเขา้ใจในการดูแลสุขภาพและการป้องกนัโรคต่างๆ 
       1.2  เด็ก เยาวชน และประชาชนไม่ไดรั้บการส่งเสริมดา้นการออกก าลงักาย และเล่น 

กีฬาอยา่ง จริงจงั 
       1.3 หมู่บา้นขาด อุปกรณ์ ในการออกก าลงักาย  
2. พืน้ทีเ่ป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 



     ทุกหมู่บา้นในเขตเทศบาลต าบลแจห่้ม 
3. การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
     3.1  ประชาชนสุขภาพไม่แขง็แรง เส่ียงต่อการเป็นโรคต่างๆไดง่้าย 
     3.2  ปัญหายาเสพติดมีความรุนแรงข้ึน 

จ. การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
1. ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

1.1 ไม่มีหอ้งสมุดประจ าต าบล 
1.2 เด็กไดรั้บสารอาหารไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 

 1.3 ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน  
2. พืน้ทีเ่ป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 

ทุกหมู่บา้นในเขตเทศบาลต าบลแจห่้ม 
3. การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

3.1 เกิดปัญหาทางสังคม  
                               3.2 เด็กมีการพฒันาดา้นทกัษะ และการเรียนรู้ ชา้ 
                               3.4 ศิลปะ วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ถูกเลือนหายไป  
ฉ.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1. ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
1.1 ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนในแต่ละวนั และยงัไม่มีสถานท่ีท่ี 

             เหมาะสมจะก าจดัไดถู้กวธีิตามหลกัสุขาภิบาล 
 1.2  ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  
                    2.  พืน้ทีเ่ป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 

ทุกหมู่บา้นในเขตเทศบาลต าบล 

3.  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
3.1 ชุมชนไม่สะอาด และเกิดปัญหามลพิษ   
3.2 ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายเพิ่มข้ึน 

ช.  ด้านการเมือง การบริหาร 
1. ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

1.1 ประชาชนบางส่วนไม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง เน่ืองจากยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจใน
ระบบการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย  

1.2 ขาดการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ  
1.3 บุคลากร ขาดความรู้ ความเขา้ใจในระเบียบ กฎหมายใหม่ ๆ  

2. พืน้ทีเ่ป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
  2.1 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแจห่้ม 



  2.2 เทศบาลต าบลแจห่้ม 
3.  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

         3.1  การพฒันาของ อบต. และประเทศชาติ ไม่มีประสิทธิภาพและไม่สามารถแกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนใหก้บัประชาชนได้ อยา่งแทจ้ริง 
         3.2 .ประชาชนไม่ไดรั้บรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ 
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