แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)
เทศบาลตําบลบ้านธิ อําเภอบ้านธิ
จังหวัดลําพูน

คานา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านธิ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่จัดทําขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดลําพูน ซึ่งร่วมกันกําหนดโดยกระบวนการที่มีการตรวจสอบสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้ง
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และตัวแทนประชาชนอย่างครบถ้วน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านธิ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของ
เทศบาลตําบลบ้านธิ ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ประสงค์ได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เป็นยุทธศาสตร์ที่เทศบาลตําบลบ้านธิ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
แก้ไขปัญหาของประชาชนจะได้นําไปกําหนดสู่แผนปฏิบัติการ รวมทั้งจะเป็นเครื่องมือให้กับหน่วยราชการภายนอก และภาคประชาสังคม จะได้รับ
ทราบถึงทิศทางการพัฒนา และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบ้านธิ อีกทางหนึ่งด้วย.
เทศบาลตําบลบ้านธิ มีความมุ่งมั่นที่จะนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับนี้ไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด เพื่อพัฒนาตําบลบ้านธิ บรรลุถึง
วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลบ้านธิ คือ “ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น”
คณะกรรมการพัฒนาตาบลบ้านธิ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านธิ
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การนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล

๔๑

ส่วนที่ ๑
บทนา
การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นการกําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ของท้องถิ่นในปัจจุบัน เพื่ อให้เกิดผลที่จะ
นําไปสู่การบรรลุเปูาหมายนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้กําหนดและนําเสนอไว้ต่อประชาชนก่อนกระบวนการเลือกตั้ง แต่อย่างไรก็ตามในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่นจะไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างยั่งยืนหากขาดการบูรณาการกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดในภาพรวม
ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหา หรือศักยภาพในบางประเด็นที่จะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกระดับ
ดังนั้นในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจําเป็นต้องมีการประสานยุทธศาสตร์การพัฒนา ในทุกระดับเพื่อให้การดําเนินงานประสานสอด คล้องและ
สนับสนุนกัน เพื่อแปลงนโยบายนําไปสู่การจัดทํา ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลําพูน ที่มีความเชื่อมโยงกันของการพัฒนาในจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์จังหวัดในรายละเอียดต่อไป
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ มี ๓ ประเภท คือ
๑. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน
๒. แผนพัฒนาสามปี หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็น
การกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมี
การทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจําทุกปี
๓. แผนการดาเนินงาน หมายความว่า แผนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงกา รพัฒนาและกิจกรรมที่
ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนดไว้

วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในจังหวัด
เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในภาพรวมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่อย่างแท้จริง
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น “แผนพัฒนาสามปี”
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนา บุคลากร พัฒนาคุณภาพ สาธารณูปโภค และการบริหารการจัดการที่ดี
เพื่อประสานการพัฒนาให้สอดคล้องทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลตําบลบ้านธิ จัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและห้วงระยะเวลาให้ครอบคลุมแผนพัฒนาสามปี ซึ่งมีแนวทาง
ดําเนินการดังนี้
๑. เตรียมการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑.๑ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ดังนั้น เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รั บกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้ว (ใช้กรอบยุทธศาสตร์ฯ เดียวกันกับการจัดทําแผนพัฒนาสามปี) จะต้องกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการให้เหมาะสมเพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาสามปีแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
๑.๒ การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้ อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการ
พัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา อาจจัดในคราวเดียวกันกับการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นการจัดทําแผนพัฒนาสามปี โดยแจ้งวัตถุประสงค์และนําไปสู่การจัดทําแผนพัฒนาของแต่ละ
ประเภทได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
๑.๓ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ว่าควรจะต้อง
ปรับปรุง แก้ไขหรือคงไว้ในประเด็นใด เพื่อจัดทําเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับใหม่

๑.๔ สําหรับข้อมูลในการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณาจากปัญหาความต้องการของประชาชน
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูลพื้นฐานจาก
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ข้อมูล จปฐ. กชช ๒ ค ผังเมืองหรือผังตําบล เมืองน่าอยู่ วัฒนธรรมของท้องถิ่น เป็นต้น
ในการจัดเก็บข้อมูล เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอาจจัดเก็บข้อมูลในคราวเดียวกันเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนพัฒนาทั้ง ๒ ประเภทได้ แต่หากมีประเด็นใดไม่
เกี่ยวเนื่องกันก็ให้แยกข้อมูลให้ชัดเจน
๑.๕ ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย
๑.๕.๑ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความต้องการ การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT Analysis)
ตลอดจนการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
๑.๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนให้เกิ ดขึ้นในทุกพื้นที่โดยพิจารณานําปัญหา/ความต้องการของชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา รูปแบบเค้าโครงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๗๑๒ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙
๓. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
๔. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ประโยชน์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. เป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในจังหวัด
๒. จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในภาพรวมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่อย่างแท้จริง
๓. เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น “แผนพัฒนาสามปี”
๔. เพิม่ ประสิทธิภาพ การพัฒนา บุคลากร พัฒนาคุณภาพ สาธารณูปโภค และการบริหารการจัดการที่ดี
๕. ประสานการพัฒนาให้สอดคล้องทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลบ้านธิ
๒.๑ ข้อมูลทั่วไป
๒.๑.๑ ขนาดและที่ตั้ง
“บ้านธิ” เป็นชื่อของตําบลและหมู่บ้าน ตั้งตามชื่อของลําน้ําแม่ธิ ซึ่งมีต้นกําเนิดจากเทือกเขา ขุนแม่ธิ ในเขตพื้นที่หมู่บ้าน อพป.บ้านดอยเวียง หมู่ที่
๙ ตําบลบ้านธิ ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับอําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน, อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีลําน้ําแม่ธิไหลผ่านตลอดกลางของตําบลบ้านธิ
ทางตะวันออก
ไหลลงสู่ลําน้ํากวงทางทิศตะวันตก ในเขตบ้านสันมะนะ หมู่ที่ ๑๐ บ้านธิ เป็นตําบลที่ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวจังหวัดลําพูน
“เทศบาลตาบลบ้านธิ” จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๑๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔ โดยการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงมหาดไทยเป็น เมื่อ
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ เป็นเทศบาลตําบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๔๗
ที่ตั้ง : เลขที่ ๑๕๒ หมู่ที่ ๑๕ บ้านปุาแดง ตําบลบ้านธิ อําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพูน ๕๑๑๘๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๐-๑๑๘๔ โทรสาร ๐-๕๓๕๐-๑๘๗๙
ตั้งอยู่บนทางแยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๗ สันปุาฝูาย - บ้านธิ –สันกําแพง ประมาณ ๑.๓ กิโลเมตร ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมลําพูนประมาณ ๑๐ กิโลเมตร เนื้อ
ทีป่ ระมาณ ๑.๘ ไร่
อาณาเขต ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตําบลห้วยยาบ อําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพูน
ตําบลบวกค้าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่
และตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตําบลมะเขือแจ้ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน และ
ตําบลชมพู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

๒.๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลตําบลบ้านธิ มีพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกด้านทิศตะวันออกมีเทือกเขาพาดเป็นแนวยาวจากทิศใต้ ขึ้นไป
ทางทิศเหนือ มีลําน้ําแม่ธิไหลผ่านตลอดกลางของตําบลบ้านธิ มีพื้นที่ทั้งหมด ๘๓.๔๕๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๒,๑๖๐ ไร่ (จากการคํานวณโดยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๒.๑.๓ สภาพภูมิอากาศ

ฤดูกาล
- ฤดูฝน
- ฤดูหนาว
- ฤดูร้อน

เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์
เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

๒.๑.๔ การปกครอง
เทศบาลตําบลบ้านธิเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยหมู่บ้านจํานวน ๒๐ หมู่บ้าน ดังนี้
๑. หมู่ที่ ๑ บ้านเตาปูน
๑๑. หมู่ที่ ๑๑ บ้านแพะต้นยางงาม
๒. หมู่ที่ ๒ บ้านปุาเปา
๑๒. หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันต้นค่า
๓. หมู่ที่ ๓ บ้านธิหลวง
๑๓. หมู่ที่ ๑๓ บ้านปุาเหียง
๔. หมู่ที่ ๔ บ้านปุาตาล
๑๔ หมู่ที่ ๑๔ บ้านศรีมูล
๕. หมู่ที่ ๕ บ้านสันทราย
๑๕. หมู่ที่ ๑๕ บ้านปุาแดง
๖. หมู่ที่ ๖ บ้านปุาสัก
๑๖. หมู่ที่ ๑๖ บ้านบัวบก
๗. หมู่ที่ ๗ บ้านช่างเพี้ยน
๑๗. หมู่ที่ ๑๗ บ้านปุาปี้
๘. หมู่ที่ ๘ บ้านศรีดอนชัย
๑๘. หมู่ที่ ๑๘ บ้านท่าตุ้ม
๙. หมู่ที่ ๙ บ้านดอยเวียง
๑๙. หมู่ที่ ๑๙ บ้านปุาตาลฮ่องแฮ่
๑๐. หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันมะนะ
๒๐. หมู่ที่ ๒๐ บ้านใหม่กาดเหนือ
๒.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปในแต่ละประเด็นนโยบาย
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพื่อให้เห็นถึงสภาพทั่วไป ตลอดจนศักยภาพของเทศบาลตําบลบ้านธิในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ได้แก่ ด้านสังคม / การศึกษา/ ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ด้านการเมืองการ
บริหาร ด้านการสาธารณสุข กล่าวคือ
๒.๒.๑ ด้านสังคม/การศึกษา/ศาสนาและวัฒนธรรม
๑) ด้านสังคม
ด้านสังคมตําบลบ้านธิยังไม่มีปัญหารุนแรงมากนักจะมีบางครั้งเกี่ยวกับปัญหาวัยรุ่นที่มักรวมตัวกันในช่วงปิดเทอมหรือมีงานเทศกาลต่าง ๆ จะสร้างปัญหาคือ

ทะเลาะวิวาทกัน หรือดักทําร้ายคู่อริ สําหรับคดีต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นคือ คดีเกี่ยวกับทรัพย์ และการพนัน สําหรับปัญหาด้านยาเสพติดนั้นจากการสุ่มตรวจของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีแนวโน้มว่าการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเด็กมัธยมจะเพิ่มสูงขึ้น
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคือ
(๑) สถานีตํารวจภูธรบ้านธิ
จํานวน ๑ แห่ง
(๒) หน่วยบริการประชาชน
จํานวน ๓ แห่ง
(๓) หมู่บ้าน อพป.
จํานวน ๒ แห่ง
(๔) สมาชิก อปพร.
จํานวน ๑๔๗ คน
(๕) ที่ว่าการอําเภอบ้านธิ (กองร้อยอาสารักษาดินแดง)
จํานวน ๑ แห่ง
(๖) ศูนย์ปฏิบัติการชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตํารวจบ้าน อปพร. ตํารวจภูธร ฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลบ้านธิ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑) รถบรรทุกน้ํา จํานวน ๑ คัน จุน้ําได้ ๑๐,๐๐๐ ลิตร (รับโอนจากกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย )
๒) รถดับเพลิง จํานวน ๑ คัน จุน้ําได้ ๕,๕๐๐ ลิตร
๓) รถกู้ชีพฉุกเฉิน จํานวน ๑ คัน
๓) ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลบ้านธิ ( มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจํา ตลอด ๒๔ ชั่วโมง )
สถิติการเกิดเพลิงไหม้ ( ต.ค.๕๕ – พ.ค. ๕๖ )
๑) ไฟไหม้หญ้าแห้ง
๒) ไฟไหม้บ้าน

จํานวน
จํานวน

๓๐
๒

ครั้ง
ครั้ง

สถิติการเกิดวาตภัย ( ต.ค. ๕๕ – พ.ค. ๕๖ )
๑) เกิดวาตภัย
จํานวน
๒ ครั้ง
๒) การศึกษา
ในปัจจุบันเทศบาลตําบลบ้านธิมีสถานศึกษาทุกสังกัด จํานวนทั้งสิ้น ๑๒ แห่ง จําแนกเป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน ๖ แห่ง
ดําเนินการโดยเอกชน จํานวน ๔ แห่ง สังกัดเทศบาล จํานวน ๑ แห่ง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จํานวน ๑ แห่ง

ตารางที่ ๒.๑ จานวนสถานศึกษาในระบบโรงเรียนจาแนกตามระดับที่เปิดสอนและสังกัด ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ระดับการศึกษา
๑. เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
๒. อนุบาลระดับเดียว
๓. อนุบาล-ประถมศึกษา
๔. ประถมศึกษา
๕. ม.ต้น-ม. ปลาย
๖. ปวช.-ปวส.
๗. กศน.
๘. มหาวิทยาลัย
รวมทั้งพื้นที่

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (แห่ง)
๕
๑
๑
๗

เอกชน (แห่ง)
๒
๑
๑
๑
๕

เทศบาล (แห่ง)
๑
๑

รวม (แห่ง)
๓
๖
๑
๑
๑
๑
๑๓

๓) ศาสนา
- ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณ ๙๙.๙๐ %
- มีวัดจํานวน ๑๓ แห่ง
- โบสถ์คริสตจักรจํานวน ๑ แห่ง
๔) วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ตําบลบ้านธิ มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ มีภาษาพูดเป็นของตัวเอง เรียกว่าคําเมือง ภาษาไทยยอง และภาษาไทย
ลื้อ ซึ่งเป็นภาษาของชนพื้นเมืองดั้งเดิมของตําบลบ้านธิ
การแต่งกายในอดีต มีลักษณะของชาวล้านนาคือ ชายนุ่งกางเกงสะดอ ( กางเกงขาก๊วย ) สวมเสื้อผ้าฝูาย หรือผ้าเมือง คาดผ้าขาวม้าที่พุง
ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่น สวมเสื้อแขนกระบอก ไว้ผมมวยทัดดอกไม้ (ปัจจุบันการแต่งกายได้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยจะมีให้เห็นได้เฉพาะมีงานประเพณีต่าง ๆ)
มีการสืบทอดวัฒนธรรม จากบรรพชนจนถึงลูกหลานในปัจจุบัน มีการเรียนการสอนในชุมชน เช่น การตีกลองหลวง การเรียนศิลปะการฟูอนรํา
การฝึกสอนดนตรีพื้นเมือง เช่น สะล้อ ซอ ซึ่งการทอผ้าเมือง การแกะสลัก การจักสาน โดยเฉพาะการทําน้ําถุ้ง (อุปกรณ์สําหรับตักน้ํา จากบ่อ) ของชาวไทยลื้อบ้านปุา
เปาหมู่ที่ ๒ มีประเพณีที่สําคัญดังนี้

( ๑ ) ประเพณีวันสงกรานต์ เดือนเมษายนของทุกปี มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ การแห่ไม้ค้ําต้นโพธิ์ (สะหลี๋)
งานกิ๋นหวานตานโม่น ดําโหคุนเฒ่าสืบเก๊าประเพณี (อ่านเป็นภาษาไทลื้อ,ไทยอง)
( ๒ ) ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ
การประกวดซุ้มต่างๆ
( ๓ ) ประเพณีเข้าพรรษา ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ ของทุกปี มีการจัดกิจกรรมเช่น การจัดขบวนแห่เทียนพรรษา
( ๔ ) ประเพณีออกพรรษา ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑ ของทุกปี มีการจัดกิจกรรมเช่น ประเพณีทําบุญสลากภัตต์ (ตานก๋วยสลาก)
( ๕ ) ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ ประเพณีบวชนาค (แห่ลูกแก้ว) ประเพณีทําบุญปอยหลวง ปอยน้อย
( ๖ ) ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ํา งานประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยเวียง
๕) กีฬา นันทนาการ /พักผ่อน
( ๑ ) สนามฟุตบอล
( ๒ ) สนามบาสเก็ตบอล
( ๓ ) สนามตะกร้อ
( ๔ ) ลานกีฬา
( ๕ ) สนามกอล์ฟเอกชน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๖
๕
๕
๓
๒

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

๖) ประชากร และครัวเรือน

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

หมู่บ้าน / ตาบล
รวมประขากร/ครัวเรือน
๑ บ้านเตาปูน
๒ บ้านปุาเปา
๓ บ้านธิหลวง
๔ บ้านปุาตาล
๕ บ้านสันทราย
๖ บ้านปุาสัก
๗ บ้านช่างเพี้ยน
๘ บ้านศรีดอนชัย
๙ บ้านดอยเวียง

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร์ ( ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พ.ค. ๕๖ )

ชาย
๔,๕๑๐
๒๓๓
๑๙๙
๑๗๓
๒๔๗
๒๔๒
๔๓๐
๑๙๙
๒๙๙
๒๒๑

หญิง
๔,๘๖๕
๒๕๒
๒๐๗
๑๗๓
๒๗๙
๒๖๓
๔๖๗
๒๒๗
๒๙๘
๒๒๙

รวม
๙,๓๗๕
๔๘๕
๔๐๖
๓๔๖
๕๒๖
๕๐๕
๘๙๗
๔๒๖
๕๙๗
๔๕๐

ครัวเรือน /หลัง
๓,๗๙๒
๑๘๑
๒๑๖
๑๓๙
๒๒๓
๒๐๔
๔๖๘
๑๕๑
๒๒๒
๒๑๕

หมู่ที่๑๐ บ้านสันมะนะ
หมู่ที่๑๑ บ้านแพะ
หมู่ที่๑๒ บ้านสันต้นค่า
หมู่ที่๑๓ บ้านปุาเหียง
หมู่ที่๑๔ บ้านศรีมูล
หมู่ที่๑๕ บ้านปุาแดง
หมู่ที่๑๖ บ้านบัวบก
หมู่ที่๑๗ บ้านปุาปี้
หมู่ที่๑๘ บ้านท่าตุ้ม
หมู่ที่๑๙ บ้านปุาตาลฮ่องแฮ่
หมู่ท๒ี่ ๐ บ้านใหม่กาดเหนือ

๓๒๗
๑๒๔
๑๖๐
๒๕๗
๑๒๔
๒๔๒
๑๙๔
๑๙๑
๑๙๙
๒๘๖
๑๔๕

๓๗๓
๑๓๕
๑๗๙
๒๖๐
๑๕๓
๒๓๙
๒๒๑
๒๑๔
๒๐๑
๓๐๔
๑๖๙

๗๐๐
๒๕๙
๓๓๙
๕๑๗
๒๗๗
๔๘๑
๔๑๕
๔๐๕
๔๐๐
๕๙๐
๓๑๔

๒.๒.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑) การคมนาคมขนส่ง
๑.๑) ถนนสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างตําบล อําเภอ คือ
- สาย ๑๑๔๗ สันปุาฝูาย-บ้านธิ-สันกําแพง (อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางลําพูน)
- สาย ๑๑๘๗ บ้านธิ-สารภี (อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางลําพูน)
๑.๒) ถนนภายในเขตเทศบาล (อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบ้านธิ)
- ถนนลูกรัง
จํานวน
๓๒
สาย
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน
๑๒๗
สาย
- ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
จํานวน
๖๓
สาย
- สะพาน
จํานวน
๑๐
แห่ง
๒) โทรศัพท์/ไปรษณีย์
- ที่ทําการไปรษณีย์
จํานวน
๑
แห่ง
- โทรศัพท์สาธารณะ
จํานวน
๑๒
แห่ง
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่สามารถใช้ได้คือระบบ ดีแทค เอไอเอส ทรูมูฟ แคท กสท.
๓) การไฟฟ้า
- มีไฟฟูาใช้ทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน
- ไฟฟูาสาธารณะ(ไฟกิ่ง)

๒๐
๑,๑๑๐

หมู่บ้าน
จุด

๒๗๕
๑๐๕
๑๓๐
๑๙๓
๑๐๕
๒๐๙
๑๔๘
๑๓๕
๑๘๐
๒๐๐
๙๐

๔) แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลําน้ํา/ลําห้วย
- อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่
- คลองชลประทานแม่กวง
- สระน้ําขนาดเล็กในไร่นา
- สระน้ําขนาดใหญ่สาธารณะ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๒
๑
๖
๓๔
๓

สาย
แห่ง
สาย
แห่ง
แห่ง

๕) แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- ฝาย
จํานวน
๑๖
แห่ง
- บ่อน้ําตื้น
จํานวน
๑,๒๕๓
แห่ง
- บ่อบาดาล
จํานวน
๖๕
แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน
จํานวน
๒๐
แห่ง
- คลองส่งน้ํา
จํานวน
๓
แห่ง
- โรงสูบน้ําพลังไฟฟูาเพื่อการเกษตร จํานวน
๑
แห่ง
๖) กิจการประปา
ประปาหมู่บ้าน จํานวน ๒๐ หมู่บ้าน (เทศบาลได้รับการถ่ายโอน จํานวน ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๒,๓,๔,๕,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๕,๑๖ และ หมู่ ๑๙)
๒.๒.๓ ด้านเศรษฐกิจ
อาชีพของประชากรในเขตเทศบาลตําบลบ้านธิส่วนมากจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมสําหรับแรงงานในวัยหนุ่มสาวก็จะไปรับจ้างทํางานที่นิคม
อุตสาหกรรมลําพูนเป็นส่วนใหญ่อาชีพอื่น ๆ ก็จะมี อาชีพค้าขาย อาชีพรับราชการและอาชีพอื่นๆ
๑) หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตาบลบ้านธิ
 ธนาคาร
๒
 ปั๊มน้ํามัน
๓
 โรงงานอุตสาหกรรม
๑๖
 โรงสีข้าว
๘
 ห้องเช่า
๑๖

แห่ง
แห่ง
แห่ง (ขึ้นทะเบียน สนง.อุตสาหกรรมลําพูน)
แห่ง
แห่ง

๒) การท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวของตําบลบ้านธิ มีทั้งโบราณสถานและทางธรรมชาติ คือ
- วัดพระธาตุดอยเวียง หมู่ที่ ๙ บ้านดอยเวียง ตําบลบ้านธิ
- อ่างเก็บน้ําแม่ธิ และน้ําตกห้วยหก หมู่ที่ ๙ บ้านดอยเวียง ตําบลบ้านธิ
- พระพุทธเฉลิมศิริราช / วัดศรีดอนชัย หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันมะนะ ตําบลบ้านธิ
- กู่เฮือง-กู่ปุาลาน วัดกู่ปุาลาน หมู่ที่ ๘ บ้านศรีดอนชัย ตําบลบ้านธิ
๒.๒.๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากสถานการณ์ในปัจจุบันได้เกิดปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะและปุาสงวนแห่งชาติเพื่อทําเป็นสวนลําไยเป็นจํานวนมากซึ่งอาจเป็นปัญหาในอนาคต
การทิ้งขยะของประชาชนตามข้างทางสาธารณะทําให้เกิดการเน่าเหม็นและความสกปรก บางพื้นที่มีปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู และการเผาขยะจากร้านค้ารับซื้อของ
เก่า สําหรับพื้นที่ปุาภายในเขตตําบลบ้านธิ คือ ทุ่งปุามุก ,ดอยน้อย ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑๓ บ้านปุาเหียง ตําบลบ้านธิ เขตพื้นที่ปุาสงวนแม่ธิ – แม่ตีบ ในเขตพื้นที่
หมู่ที่ ๙ บ้านดอยเวียง ตําบลบ้านธิ ปุาชุมชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตําบลบ้านธิ ที่สาธารณะประโยชน์ที่มีจํานวนพื้นที่มากพอที่จะทําประโยชน์ได้คือ ปุาช้าผีดิบ
ดอยน้อย ดอยยาว ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑๕ ตําบลบ้านธิ

๒.๒.๕ ด้านการเมือง-การบริหาร
๑) โครงสร้างและอัตรากาลังในการบริหารงานของเทศบาลตาบลบ้านธิ
ปัจจุบันโครงสร้างและอัตรากําลังของเทศบาลตําบลบ้านธิเป็นไปตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ) โดยจําแนกส่วนราชการของ
เทศบาลตําบลบ้านธิ เป็น ๖ กอง มีรายละเอียดดังนี้
หน่วยงาน
ปลัดเทศบาล

๑. สานักปลัด

๒. กองคลัง

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

หมายเหตุ

ปลัด เทศบาล
๑. งานรับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจําในเทศบาล
๒. งานบังคับบัญชาข้าราชการ/ ลูกจ้างประจํา/พนักงานจ้าง
๓. งานกํากับเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลตําบล
๑. สานักปลัด
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
๑.๒ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑.๓ งานจัดทํางบประมาณ
๑.๔ งานกฎหมายและคดี
๑.๕ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑.๖ งานตราเทศบัญญัติที่ไม่ใช่เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปี
๑.๗ งานตรวจสอบภายใน
๑.๘ งานประชาสัมพันธ์
๑๙. งานทะเบียนราษฎร
๑.๑๐ งานส่งเสริมการเกษตร
๑.๑๑ งานส่งเสริมปศุสัตว์

ประกาศ ก.ทจ. ลําพูน เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล ลว. ๑๑
พฤศจิกายน ๒๕๔๕

๒. กองคลัง
๒.๑ งานการเงิน
๒.๒ งานบัญชี

ประกาศ ก.ทจ. ลําพูน เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล ลว. ๑๑
พฤศจิกายน ๒๕๔๕

๓. กองช่าง

๔. กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๓. กองช่าง
๓.๑ งานก่อสร้าง
๓.๒ งานประสานสาธารณูปโภค
๓.๓ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓.๔ งานผังเมือง

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
๔.๒ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
๔.๓ งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๔.๔ งานรักษาความสะอาดและควบคุมโรค

๕. กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๕. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕.๑ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕.๒ งานกิจการโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๕.๓ งานบริหารงานการศึกษาและงานการศึกษา
๕.๔ งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
๕.๕ งานส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและการออก
กําลังกาย
๖. กองสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ๖. กองสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
๖.๑ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
๖.๒ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
๖.๓ งานสังคมสงเคราะห์
๖.๔ งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒) บุคลาการของเทศบาลตาบลบ้านธิ
ฝ่ายบริหาร
- นายกเทศมนตรี
- รองนายกเทศมนตรี
- เลขานุการนายกเทศมนตรี
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

๑
๒
๑
๑

คน
คน
คน
คน

ฝ่ายนิติบัญญัติ
- สมาชิกสภาเทศบาล

๑๒

คน

๒๘
๖
๓๐
๑๘

คน
คน
คน
คน

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/พนักงานจ้าง
- ข้าราชการ
- ลูกจ้างประจํา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานจ้างทั่วไป

- พนักงานจ้างเหมาบริการ
รวมทั้งหมด
๒.๒.๖ ด้านสาธารณสุข
โรงพยาบาล
คลีนิคเอกชน
สาธารณสุขอําเภอ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล

๖
๘๘
๑
๓
๑
๒

คน
คน

แห่ง จํานวนเตียงคนไข้ ๓๐ เตียง
แห่ง
แห่ง
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๒.๓ ข้อมูลพื้นฐาน
๒.๓.๑ ด้านสังคม/การศึกษาและการกีฬา/ศาสนาและวัฒนธรรม
๑) ด้านสังคม
เทศบาลตําบลบ้านธิ มีนโยบาย ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน การแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจน
ประสานงานกับผู้นําท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม.อปพร. องค์กรของรัฐและเอกชน ส.ส. อบจ. ทุกหน่วยงานเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ตําบลบ้านธิให้ถูกจุด ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลตําบลบ้านธิได้สนับสนุนงบประมาณในการสนับสนุนหน่วยงานที่ดูแลเช่น ศูนย์ประสานพลังแผ่นดิ นเพื่อต่อสู้เอาชนะยาเสพติด
อําเภอ,ตําบล,ชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งนอกจากสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นแล้วเทศบาลก็ยังตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เพื่อเป็นการบําบัด
ฟื้นฟูหรือฝึกฝนอาชีพเพื่อไม่ให้หวนกลับไปเสพยาเสพติดอีกนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนกลุ่มชีวิตเพื่อชีวิ ตตามโครงการต่าง ๆ เช่น จัดงานวันเอดส์โลก, โครงการเยี่ยมบ้าน
ของกลุ่มชีวิตเพื่อชีวิต ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ,ผู้ปุวยเอดส์ เทศบาลได้จัดสรรเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่พอยังชีพหรือขาดผู้ดูแล
๒) ด้านการศึกษาและการกีฬา
เทศบาลตําบลบ้านธิ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ พร้อมประสานงานและช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ทั่ว ถึง
ตามศักยภาพ ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเทศบาลตําบลบ้านธิสนับสนุนงบประมาณในด้านการจัดการศึกษา ให้กับทุกโรงเรียนภายในเขตเพื่อจัดทําโครงการต่าง ๆ ที่เป็น
การสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาเพื่อให้การศึกษามีคุณภาพเท่าเทียมกันกับโรงเรียนในเมือง
ในส่วนที่เป็นอํานาจหน้าที่โดยตรงด้านการจัดการศึกษาของเทศบาลคือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ดําเนินการปรับปรุงอาคารเรียนทั้งหมดเพื่อให้ได้มาตรฐานของกรมฯและจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วตลอดจนเพิ่ม
บุคลากรให้เพียงพอกับเด็ก นอกจากนี้เทศบาลยังได้ส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลเด็ ก ซึ่งในอนาคตเทศบาลจะได้
ดําเนินการขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรับเด็กให้มากขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและอาจจะขยายในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
ส่วนในด้านการกีฬาเทศบาลก็ได้สนับสนุน
เยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดเป็นประจําทุกปีซึ่งก็ประสบความสําเร็จกลับมาทําให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่มัวเมาไปกับสิ่งเสพติด

๓) ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
ปัจจุบันเทศบาลตําบลบ้านธิ
ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่สื บไป เช่น
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีกิ๋นหวานตานโม่น ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ํา ฯลฯ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการศาสนาเพื่อให้ศาสนาเป็นที่ขัดเกลาจิตใจของ
ประชาชนภายในตําบล
๒.๓.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เทศบาลตําบลบ้านธิ มีนโยบายก่อสร้างปรับปรุงบํารุงรักษาแหล่งน้ํา เพื่อการอุปโภคบริโภค เช่น ก่ อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในเขต
เทศบาลตําบลบ้านธิ ให้มีน้ําสะอาดอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และขุดลอกลําน้ํา ลําเหมือง คูคลอง แหล่งน้ําธรรมชาติ บ่อบาดาลอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งก่อสร้างปรับปรุงเหมืองฝายให้ใช้การได้ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร, ครัวเรือน และ
ไฟฟูาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ประปา เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ ก่อสร้างปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ท่ อระบายน้ํา รางระบาย
น้ําให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยสัญจรไปมาสะดวกสบาย ลดต้นทุนการผลิตขนส่งสินค้าได้รวดเร็วขึ้น ปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานภายในเขตเทศบาลตําบลบ้านธิ ได้รับ
การปรับปรุงสามารถครอบคลุมทั้งตําบลซึ่งในอนาคตการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็จะเบาบางลงสามารถที่จะนํางบประมาณไปส่งเสริมด้านอื่น ๆ
๒.๓.๓ ด้านเศรษฐกิจ
เทศบาลตําบลบ้านธิ ได้ส่งเสริมสนับสนุนและจัดหาแหล่งทุน เพื่อช่วยเหลือการประกอบอาชีพของชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มอาชีพ ฯ ลฯ
สนับสนุนประสานงานและผลักดันโครงการก่อสร้างตลาดกลาง เพื่อรองรับผลิตผลทางด้านเกษตรของชุมชนในตํา บลบ้านธิและชุมชนใกล้เคียง โดยเฉพาะลําไย ข้าว ฯลฯ
เพื่อปูองกันพ่อค้าคนกลางกดราคาผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกร ติดต่อพ่อค้ามาซื้อโดยตรงกับเกษตรกร ส่งเสริมปรับปรุงกระบวนการผลิตลําไย โดยใช้สารชีวภาพ
แทนการใช้สารเคมี รวมทั้งการแปรรูปให้ได้ตรงตามความต้องการของตลาด ปัจจุบันเทศบาลตําบลบ้านธิ มีงบประมาณไว้รองรับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่จะพัฒนาส่งเสริม
ให้มีศักยภาพสามารถที่จะแข่งขันกับที่อื่น ๆ ได้
๒.๓.๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยว
เทศบาลตําบลบ้านธิ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อสะดวกต่อการกําจัดและนํากลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่งในอนาคตอัน ใกล้เมื่อประชาชนทั้ง
๒๐ หมู่บ้าน รู้จักการคัดแยกขยะเทศบาลตําบลบ้านธิก็จะได้ดําเนินการจัดเก็บเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตําบล นอกจากนี้เทศบาลยังประสานหน่วยงาน
เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ํา ทั้งที่เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติและแหล่งน้ําที่สร้างขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคและเพื่ อการเกษตร พร้อมกับพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาสํารวจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เพื่อรณรงค์สร้างจิตสํานึกเตรียมความพร้อมของชุมชนให้
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยว

๒.๓.๕ ด้านการเมืองการบริหาร
เทศบาลตําบลบ้านธิ มีนโยบายส่งเสริมพัฒ นาสมาชิกสภาเทศบาลตําบล คณะผู้บริห าร ให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ทั้ง
ด้า นการเมือ ง รวมทั้ง กํานัน ผู้ใหญ่บ้า น กลุ่ม ผู้นํา ทุก ระดับ ส่ง เสริมสนับ สนุน และพัฒ นาระบบการบริห ารจัด การที่ดีของเทศบาลตําบลบ้า นธิ โดยยึดหลัก
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการจัด ทําแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น การจัดซื้อจัดจ้าง โดยการแต่งตั้งตัว แทนชุมชนร่ว มเป็นกรรมการ
จัดทําเวทีประชาคมให้ป ระชาชนเข้าร่ว มสังเกตการณ์ในการประชุมสภาของเทศบาลและส่ งเสริมการรวมกลุ่ มของประชาชน
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่ส มาชิกกลุ่มองค์กรประชาชน จัดลําดับความสําคัญและความจําเป็นเร่งด่ว นของโครงการตามแผนพัฒ นาท้องถิ่ น เผยแพร่
ความรู้แ ละส่ง เสริม การมีส่ว นร่ว ม การเมืองการปกครองท้อ งถิ่น ให้กับ ชุม ชน หมู่บ้า น ซึ่ง ในปีที่ผ่า นมาได้ส นับ สนุน ให้บุค ลากรและฝุา ยบริห าร,สมาชิก สภา
เทศบาลเข้าศึกษาเรีย นต่อในหลักสูตรปริญญาตรี -โท ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ นอกจากนี้เทศบาลยังได้ จัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนคนบ้านธิ เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข่าวสารและความบันเทิงอย่างทั่วถึง
๒.๓.๖ ด้านสาธารณสุข
เทศบาลตําบลบ้านธิ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการรณรงค์ปูองกันการแพร่ระบาดของโรค ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน คณะกรรมการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ระงับและปูองกันโรคติดต่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ในปีที่ผ่านมาได้สนับสนุนงบประมาณ ให้กับโรงพยาบาลบ้านธิ
ดําเนินการตามโครงการต่าง ๆ ที่เป็นการปูองกันและเสริมสร้างสุขภาพ และสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานของ อสม. จํานวน ๒๐ หมู่บ้าน

บทที่ ๓
การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนา
การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นการกําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ของท้องถิ่นในปัจจุบัน เพื่ อให้เกิดผลที่จะ
นําไปสู่การบรรลุเปูาหมายนโยบาย
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้กําหนดและนําเสนอไว้ต่อประชาชนก่อนกระบวนการเลือกตั้ง แต่อย่างไรก็ตามในการจัดทํายุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่นจะไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างยั่งยืนหากขาดการบูรณาการกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์ก ารพัฒนาพื้นที่จังหวัดใน
ภาพรวม ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหา หรือศักยภาพในบางประเด็นที่จะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกระดับ
ดังนั้นในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจําเป็นต้องมีการประสานยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับเพื่อให้การดําเนินงานประสานสอดคล้องและสนับสนุน
กัน เพื่อแปลงนโยบายนําไปสู่การจัดทํา โครงการและแนวทางในการพัฒนาที่มีความชัดเจนมากขึ้น
เทศบาลตําบลบ้านธิ ให้ความสําคัญต่อการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนที่มุ่งไปสู่สภาพการที่ต้องการให้เกิดขึ้น
ในอนาคตเป็นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านธิ สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน และนโยบายในการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น ผลการวิเคราะห์
ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
จากการประชุมประชาคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน
ชื่อปัญหา
๑.ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สภาพปัญหา
๑. ถนนในเขตเทศบาล มีอีกจํานวน
มากที่ยังไม่ได้ก่อสร้างให้เป็นถนนที่มี
พื้นผิวที่มาตรฐาน (คสล) (แอสฟัทติ
กคอนกรีต)

พื้นที่เปูาหมาย

แนวโน้มในอนาคต

ถนนในเขตเทศบาลที่เป็น - การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลและปริมาณการจราจรที่
ลูกรัง
มากขึ้น
จึงมีความจําเป็นต้องก่อสร้างถนนให้มีมาตรฐานความ
ปลอดภัย และ
ครอบคลุมทั้งพื้นที่

๒. ไฟฟูา
- ไฟฟูาสาธารณะยังไม่เพียงพอ
สําหรับ
จุดที่มีจําเป็นจุดเสี่ยงต่าง ๆ
- ไฟฟูาเพื่อการเกษตรยังไม่ทั่ว

จุดล่อแหลม / จุดเสี่ยงภัย - ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การติดตั้งไฟฟูา
สาธารณ
สวนเกษตร / สวนลําไย

จะสามารถลดปัญหาได้ในระดับหนึ่ง
- การขยายตัวของการทําสวนเกษตร สวนลําไย มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น และ
ในปัจจุบันสวนเกษตร สวนลําไย บางพื้นที่ยังไม่มีไฟฟูาใช้

๓. ประชาชนบุกรุกที่สาธารณะ การ
ขยายตัวของชุมชนไม่ได้รับการวางผัง
เมือง

พื้นที่สาธารณะ / พื้นที่ใน - การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเพิ่มจํานวนมากขึ้น มี
เขตเทศบาล
การบุกรุกที่
สาธารณะเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย และที่ทํากิน

๔. แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ พื้นที่ที่ประสบปัญหาในเขต - กลุ่มเกษตรทํานาหันมาปลูกข้าวนอกฤดูมากขึ้น ชาวสวนลําไย

ต่อการทําการเกษตร (ทํานานอกฤดู,
สวนลําไย) ขาดระบบบริหารการ
จัดการน้ําที่ดี เนื่อง

เทศบาล

ผลิต
ลําไยนอกฤดูมากขึ้น
- การสร้างระบบบริหารจัดการน้ํา ถือว่าเป็นการเตรียมรับมือ
กับปัญหา

จากในฤดูแล้งจะประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ํา

ขาดแคลนน้ําได้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างที่กักเก็บน้ํา การ
สร้าง
ระบบชลประทาน
๕. ระบบน้ําประปา ขาดคุณภาพ
มาตรฐาน และยังไม่เพียงพอ ต่อ
ความต้องการของประชาชน

ทุกหมู่บ้านที่ประสบปัญหา - หมู่บ้านโอนกิจการประปาของหมู่บ้านให้เทศบาลดําเนินการ
ครบทั้ง ๒๐
หมู่บ้าน
- -น้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค เป็นปัจจัยที่สําคัญในการ
ดํารงชีวิต ท้องถิ่นต้องดูแลจัดหาให้เพียงพอต่อการขยายตัวของ
ชุมชน

๒.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เกษตร
และการท่องเที่ยว

๑.ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูการทํา
การเกษตร ทําให้ขาดโอกาสที่จะ
พัฒนาและสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือน หรือชุมชน

ชุมชนในเขตเทศบาล

-สภาพอากาศ ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป การพึ่งพาการเกษตร
ตามฤดูกาลอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะสร้างชุมชนเข้มแข็ง

๒.การขาดการรวมกลุ่มเพื่อประกอบ
อาชีพ ซึ่งกลุ่มนับว่าเป็นพลังสําคัญใน
ระบบเศรษฐกิจของชุมชน

ชุมชนในเขตเทศบาล

-ระบบการผลิตแบบกลุ่มจะช่วยให้ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
ดีกว่า ทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และผลผลิต

ชื่อปัญหา

สภาพปัญหา

พื้นที่เปูาหมาย

๓.การขาดความสนใจ จริงใจ จริงจัง
ของประชาชนในพื้นที่เอง ในการเอา
ใจใส่หรือสนใจกับโครงการช่วยเหลือ
ของภาครัฐทําให้ โครงการที่รัฐ
ส่งเสริมไม่ประสบความสําเร็จ

ชุมชนในเขตเทศบาล

-โครงการส่งเสริมต่างๆที่รัฐจัดให้กับชุมชน จะประสบ
ความสําเร็จ มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความร่วมมือ ร่วมใจ
ทัศนคติของแต่ละชุมชน

๔.การขาดเงินทุนประกอบอาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่ยังอยู่ในฐานะที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการลงทุน

ชุมชนในเขตเทศบาล

-การส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งจะทําให้
เศรษฐกิจของประเทศเข้มแข็ง และยั่งยืน

๓. ปัญหาด้านสังคม และคุณภาพ ๑.ประชาชนยังขาดกระบวนการ
ชีวิต
เรียนรู้ด้านการเมืองการปกครอง ทํา
ให้กระบวนการตรวจสอบทางการ
เมืองยังอ่อนแอ

ชุมชนในเขตเทศบาล

-การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองโดย
ประชาชน เพื่อ ประชาชน ดังนั้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การเมืองการปกครองจะทําให้สังคมเกิดความสมดุล

๒.ประชาชนยังขาดความสนใจ ใน
ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการเมืองการ
ปกครอง และการบริหารหรือพัฒนา
ท้องถิ่นทําให้การดําเนินการเป็นเพียง
การแก้ไขปัญหาของบุคคลบางกลุ่ม

ชุมชนในเขตเทศบาล

-การพัฒนาและการแก้ปัญหาหรือ การวางแผนกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัย
ความร่วมมือ จากทุกฝุาย

๓.ประชาชนไม่เข้าใจระบบบริหาร
งาน ของเทศบาลทําให้เกิดความ

ชุมชนในเขตเทศบาล

-เทศบาลเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับ ประชาชน และนับวัน
ภารกิจจะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการสร้างความเข้าใจกับประชาชน

๒.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เกษตร
และการท่องเที่ยว

แนวโน้มในอนาคต

เข้าใจผิดในการติดต่อ ประสานงาน
อยู่บ่อยครั้ง
๔. ปัญหาด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ชื่อปัญหา
๕. ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

จึงเป็นสิ่งสําคัญ

๑.การเสื่อมศีลธรรมทางศาสนาของ
คนทําให้ไม่มีที่ยึดเหนียวจิตใจ ส่งผล
ให้เกิดปัญหาสังคมตามมา

ชุมชนในเขตเทศบาล

-วัตถุนิยมเข้ามาครอบงําสังคม ทําให้เกิดความวุ่นวายในสังคม
สมควรที่จะส่งเสริมให้เกิดศีลธรรมโดยใช้ ศาสนาเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยว จิตใจ

๒.วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน เริ่มสูญหาย
เนื่องจากไม่ได้รับความสนใจ จาก
เยาวชนรุ่นหลัง

ชุมชนในเขตเทศบาล

-วัฒนธรรมที่สั่งสมมาแต่โบราณจนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
ท้องถิ่นจะสูญหายไปหากไม่มีการดํารงรักษาไว้

สภาพปัญหา

พื้นที่เปูาหมาย

แนวโน้มในอนาคต

๑.ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติเป็น
ปัญหาที่สร้างความเสียหายทาง
เศรษฐกิจ ชีวิตและทรัพย์สิน นับวัน
จะยิ่งรุนแรงขึ้น การเตรียมความ
พร้อมเสมอ จะช่วยลดความสูญเสีย
ลงได้ในระดับหนึ่ง

ชุมชนในเขตเทศบาล

-ปรากฏการทางธรรมชาติ ทําให้สภาวะอากาศฤดูกาลของโลก
เปลี่ยนแปลง เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

๒.ขยะและสิ่งปฏิกูล ถือว่าเป็นสิ่งที่
กําลังจะสร้างปัญหาให้กับสังคมและ
ชุมชนหากไม่มีการวางแผนที่ดีจะ
กลายเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไข

ชุมชนในเขตเทศบาล

-ควรจะมีการสร้างระบบบริหารจัดการการกําจัดขยะอย่างถูกวิธี
โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากนับวันปริมาณ
ขยะที่กําจัดยาก และขยะมีมลพิษจะยิ่งมากขึ้น

๓. แหล่งต้นน้ํา เป็นสิ่งสําคัญที่ทุก
ภาคส่วนต้องช่วยกันร่วมอนุรักษ์ และ
ฟื้นฟู การแลรักษา จะช่วยให้เกิด
ความสมดุลย์ทางธรรมชาติ ลดปัญหา
ทางด้านภัยธรรมชาติ

แหล่งธรรมชาติในพื้นที่

- ควรส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง และสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ ผู้มีจิตอาสา

๖. ปัญหาด้านการศึกษา และการ ๑.การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน ยัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล -การบริหารจัดการอย่างมรมาตรฐานในทุกด้าน เป็นสิ่งที่
กีฬา
ขาดมาตรฐานในด้านการบริหาร
ตําบลบ้านธิ
จําเป็นและสําคัญต่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ว่าจะมีความรู้
จัดการ
ก้าวไกล เท่าทันต่อโลกเพียงใด

๒.ประชาชนไม่สนใจในแหล่งเรียนรู้ที่
เป็นการศึกษาตามอัธฌาศัย หรือ
การศึกษานอกระบบ ทําให้ยังมี
ความรู้ที่ล้าหลัง ไม่ทันเหตุการณ์
บ้านเมือง

เทศบาลตําบลบ้านธิ

-การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด การศึกษานอกระบบ จะเป็นอีก
แนวทางหนึ่งในการสร้างกระบวนการคิดและการเรียนรู้ใน
ชุมชน ทําให้เกิดการค้นพบศักยภาพของตนเองและของชุมชน
ท้องถิ่น

๓.ประชาชนในพื้นที่ขาดการตื่นตัว
ในการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพและ
ความเป็นเลิศ

ชุมชนในเขตเทศบาล

-การกีฬาจะพัฒนาเข้าสู่ระบบอาชีพมากขึ้น การเล่นกีฬาใน
อนาคตจะสามารถยึดเป็นอาชีพได้ นอกจากนี้การกีฬาจะ
สามารถสร้างสุขภาพที่ดีและกระบวนการมีส่วนร่วมซึ่งเป็น
พื้นฐานต่อกระบวนการพัฒนาชุมชน ดังนั้น จึงสมควรที่จะมี
การสนับสนุนการเล่นกีฬาในทุกรูปแบบให้กับประชาชนในเขต
พื้นที่ในทุกเพศและทุกวัย

ชื่อปัญหา

สภาพปัญหา

พื้นที่เปูาหมาย

แนวโน้มในอนาคต

๗. ปัญหาด้านสาธารณสุข และ
การส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน

๑.ประชาชนยังขาดความรู้และความ
เข้าใจในการปูองกันโรคระบาดต่างๆ
ทําให้ยากแก่การปูองกัน

ชุมชนในเขตเทศบาล

-ความเจริญของโลกทําให้ชีวิต ประ จําวันเปลี่ยนแปลง การ
วางแผนชีวิตที่ดีจะทําอยู่รอดในสังคม

๒.ประชาชนชนยังขาดความสนใจใน
การรักษาสุขภาพ และปัญหาด้าน
สุขอนามัย

ชุมชนในเขตเทศบาล

-สภาพอากาศ และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมีแนวโน้มที่จะ
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชนมากขึ้น

๓.การแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังคง
มีอยู่ในสังคม เนื่องจากขาดความ
ต่อเนื่องในการปราบปรามและปูองกัน
ปัญหา

ชุมชนในเขตเทศบาล

-มีการพัฒนาวิธีการขนส่งยาเสพติดรูปแบบใหม่ ทําให้ยากแก่
การปูองกันและสกัดกั้น วิธีที่จะบรรเทาปัญหาได้ก็คือการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยเน้นที่สถาบันครอบครัว

๘. ปัญหาการบริหารจัดการ และ ๑.ข้าราชการหรือพนักงาน ต้อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ดีที่สุด มากกว่าที่เป็นอยู่

พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของ
เทศบาลตําบลบ้านธิ

-การบริการที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งที่พึงปารถนาของผู้รับบริการ
ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องมีจิตสํานึกในการให้บริการที่ดี

๒.ระบบบริหารจัดการของภาครัฐยังมี
กฎระเบียบที่มาก ทําให้การให้บริการ
ประชาชนยังขาดความคล่องตัว และมี
ขั้นตอนมาก

พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของ
เทศบาลตําบลบ้านธิ

- การอธิบายและการประชาสัมพันธ์ การทําความเข้าใจให้กับ
ประชาชน ในพื้นที่ได้ทราบถึงบทบาทและวิธี การบริหารงาน
วิธีการทํางาน ของ

๓. ขาดการสนับสนุนด้านความรู้ ช่อง

พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของ

- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสําคัญเป็น

ทางการเข้าถึง รวมถึงการสนับสนุนใน
การปฏิบัติงาน ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศในทุกๆ ด้าน

เทศบาลตําบลบ้านธิ

เครื่องมือในการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารต้องพัฒนา
นวัตกรรมและสารสนเทศ เพื่อนํามาใช้ในการตัดสินใจใน
บริหารจัดการองค์กร

จุดแข็ง (Streng=s)
๑. มีโครงสร้างกรองอัตรากําลังบุคลากรที่ชัดเจน
๒. มีงบประมาณในการบริหารงานด้านบุคลากรที่เพียงพอ
๓. มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดไว้ชัดเจน (ตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.)
๔. มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
๕. มีรายได้จากเงินอุดหนุนและภาษีเข้าเทศบาลโดยตรง
๖. มีตัวแทนของประชาชนซึ่งทราบปัญหาในท้องถิ่นได้ดี เข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
๗. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถจัดงบประมาณแก้ไขปัญหาของประชาชนได้โดยตรง
๘. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีครอบคลุมพื้นที่ของเทศบาล
๙. เป็นจุดศูนย์รวมทางการปกครอง ศูนย์ราชการ ธนาคาร แหล่งพานิช ในเขตอําเภอบ้านธิ

จุดอ่อน (Weakness=W)
๑. ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
๒. งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดไม่สามารถตอบสนองความต้องการปัจจัยพื้นฐานของเทศบาล ได้อย่างเพียงพอ
๓. ขาดบุคลากรที่มีความชํานาญตรงกับความต้องการ
๔. ความยุ่งยากของขั้นตอนในการทํางาน ทําให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
๕. ไม่สามารถนํางบประมาณไปช่วยเหลือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัว
๖. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในเทศบาลยังขาดประสิทธิภาพ
๗. การบริหารงานบุคคลขาดการนําระบบคุณธรรมมาใช้
โอกาส (Opportunity=O)
๑. เป็นเขตการค้าทางพาณิชย์ที่สําคัญทําให้โอกาสทางการจัดเก็บรายได้มีมากขึ้น
๒. มีนโยบายและวาระแห่งชาติที่ชัดเจนเป็นแนวทางปฏิบัติ
๓. เทคโนโลยีถูกลง ทําให้เข้าถึงและนําเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ทํางานได้ง่าย
๔. ที่ตั้งของเทศบาลตําบลบ้านธิเหมาะสม เป็นแหล่งพัฒนาทางเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
๕. การส่งเสริมจากภาครัฐในเรื่องการลงทุนในด้านอุตสาหกรรม
๖. การสนับสนุนในเรื่องการท่องเที่ยว
๗. จุดศูนย์รวมของการปกครองในระดับอําเภอ
๘. เทคโนโลยีสารสนเทศที่เชือ่ มต่อกับหน่วยงานภาครัฐ – เอกชน – ต่างประเทศ

อุปสรรค (Threat=T)
๑. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนา
๒. รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาประเทศบ่อย ส่งผลให้ท้องถิ่นต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายตามไปด้วย
๓. การเมืองเข้ามามีบทบาทต่อการบริหารจัดการมากขึ้น
๔. ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย จํากัดอํานาจหน้าที่บางประการที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๕. ระบบฐานข้อมูลไม่ตรงความจริง เช่น จํานวนประชากรแฝงไม่ตรงกับฐานข้อมูลทําให้การได้รับการจัดสรรงบประมาณบางอย่างไม่ตรงกับความเป็นจริง
๖. ปัญหาการเมืองระดับประเทศยังไม่มีเสถียรภาพ ยังมีการเปลี่ยนแปลง ทําให้นโยบายการพัฒนาไม่ชัดเจน
๗. ปัญหาด้านเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการชะลอตัว
๘. ประชาชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ขาดความร่วมมือในการทํางานทําให้ไม่เกิดการบูรณาการร่วมกัน
๙. ความหลากหลายของประชากรที่เข้ามาทํางานในพื้นที่ส่งผลทําให้เกิด ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น

ส่วนที่ ๔
แนวคิดในการกําหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
โปร่งใส เป็นธรรม
๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับ
โครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
๔) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน

รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้
มี คุณภาพ
๓) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ํา
๔) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
เปูาหมายหลัก
๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การ
คอร์รัปชั่นไม่ต่ํากว่า ๕.๐ คะแนน
๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขนึ้ มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๔๐.๐
๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปุาไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้กําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปูองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาส
เข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐาน
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
- การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้าง
โอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
- การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจใน
การพัฒนาประเทศ
- การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่า
และศักดิ์ศรี
- การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
- การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม
- การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
- การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม

- การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
๓. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
- การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
- การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
- การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
- การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
- การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
- การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร
- การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
๔. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
- การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
- การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม
- การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ
๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
- การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ

- การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค
- การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่าง
ประเทศในเวทีโลก
- การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ
- การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปูองกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ
และการแพร่ระบาดของโรคภัย
- การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากําไร
- การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว
- การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค
- การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
- การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
- การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

- การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
- การควบคุมและลดมลพิษ
- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ
แนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงชีวิตอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึง ระดับรัฐ
ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน
ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัด ระวังอย่างยิ่ง ในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน
จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่ อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบ
รู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน ทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ ๕ ส่วน ดังนี้
๑. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยพื้นฐานมาจาก วิถีชีวิตดังเดิมของสังคม ไทย สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลก เชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤตและความมั่นคง และความยั่งยืน ของ
การพัฒนา

๒. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติตนบนทางสายกลาง และการพัฒนาอ ย่างเป็น
ขั้นตอน
๓. คํานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี้
- ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้ อื่น เช่น การผลิ ตและบริโ ภคที่อยู่ใ นระดับ
พอประมาณ
- ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องต ลอดจน
คํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาการกระทํานั้นอย่างรอบคอบ
- การมีภูมิคุ้มกัน ที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้ พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้ไกล
๔. เงื่อนไข การตัดสินใจละการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมพื้นฐาน กล่าวคือ
- เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้ เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน
เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
- เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการ
ดําเนินชีวิต
๕. แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้ าน
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน (กลุ่มล้านนา)
๑. วิสัยทัศน์กลุ่มล้านนา
"ประตูทองสินค้าสู่โลก โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา น่าอยู่ทุกถิ่นที่"
๒. บทบาทของกลุ่มล้านนา
๒.๑ เป็นภูมิภาคที่มีระบบเศรษฐกิจสมบูรณ์ในตัวเอง
๒.๒ เป็นฐานะและประตูด้านการค้า โครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ อยู่ภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS) และเอเซียได้ (BIMSTEC)
๒.๓ โดดเด่นในสาขาบริการ การท่องเที่ยวหัตถกรรม อุตสาหกรรมที่ปราศจากมลพิษและเกษตรประณีต
๒.๔ เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์และการค้าต่างประเทศ
๓. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือกลุ่มล้านนา
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์เชิงรุก :
สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่
๒. ยุทธศาสตร์ปรับตัว :
เพิ่มมูลค่าฐานเศรษฐกิจเดิม

ยุทธศาสตร์
๑.๑ พัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS) และเอเซียใต้ (BIMSTEC)
๒.๑ พัฒนาประตูเศรษฐกิจเพื่อเป็นช่องทางการค้าและการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
๓.๑ สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและความรู้ใหม่มุ่งสู่ Knowledge - Based Economy
๒.๑ สร้างงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์และความเป็นเลิศในระดับ นานาชาติ สําหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) โดยการนํา
วัฒนธรรมล้านนามาสร้างเอกลักษณ์และเรื่องราวเพื่อเพิ่มมูลค่า ให้กับสินค้า
๒.๒ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเพื่อเป็นพลังดึงดูดใหม่จากทรัพยากรท่องเที่ยวทั้งภายในกลุ่ม จังหวัดและเชี่อมโยงกับกลุ่มประเทศใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง
๒.๓ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางด้านการเกษตร โดยสร้างความหลากหลายและการบริหารจัดการสมัยใหม่

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยังยืน :
สนับสนุนทั้งฐานเศรษฐกิจเดิม

๓.๑ ดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนา
๓.๒ ดํารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยฟื้นฟูและความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว

และเศรษฐกิจใหม่ให้ยั่งยืน

วิสัยทัศน์จังหวัดลาพูน
“ลําพูนเมืองโบราณ ก้าวล้ําการเกษตร เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ”
เป้าประสงค์ของจังหวัด
๑. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
๒. เพิ่มมูลค่าการลงทุนอุตสาหกรรม
๓. เพิ่มการจ้างงานภาคอุตสาหกรรม
๔. รายได้จากผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน OTOP เพิ่มขั้น
๕. ลดจํานวนครัวเรือนยากจน
๖. เพิ่มรายได้จาการท่องเที่ยว
๗. เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในเขตเมือง และเขตชนบท
๘. ลดการเสียชีวิตจกาอุบัติเหตุทางจราจร
๙. เพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา และทักษะฝีมือในการทํางาน
๑๐. ลดคดีอาชญากรรมทุกประเภท
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
๑. การพัฒนาการเกษตร
๒. การพัฒนาอุตสาหกรรม
๓. การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
๔. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของจังหวัด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ส่งเสริมการตลาดโดยจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรในภูมิภาคทั้งส่งออกและนําเข้า
การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและตลาดการค้าลําไยที่มีคุณภาพมาตรฐานสู่สากล
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยยึดแนวพระราชดําริ
ส่งเสริมสินค้าเกษตรทางเลือกใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนา
การพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง
การผลิตสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัยเพื่อการบริโภคและส่งออก

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลาพูน
๑.

พันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลาพูน
พันธกิจที่ ๑ ด้านโครงสร้างพิ้นฐาน ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพิ้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
และให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

พันธกิจที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มผลผลิต การ
ยกระดับคุณภาพผลผลิตทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม การลงทุน การจัดจําหน่าย และการท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดี
และมีความมั่นคงในชีวิต
พันธกิจที่ ๓ ด้ายสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็งปลอดจากยาเสพติด ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตชองประชาชนทุกกลุ่มให้ดีขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมให่ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
พันธกิจที่ ๔ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทํานุบํารุงศาสนา รักษาเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม
โบราณสถาน และแหล่งประวัติศาสตร์ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดํารงอยู่และสืบทอดต่อไป
พันธกิจที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
ทดแทน เพื่อสร้างความสมดุลโดยใช้แนวทางการจัดการแบบบูรณาการแลให้ชุมชนเป็นฐานแห่งการพัฒนา
พันธกิจที่ ๖ ด้านการศึกษา และการกีฬา โดยการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในทุกระบบ
ละกลุ่มผู้ด้อยโอกาส รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจที่ ๗ ด้านสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ส่งเสริมกระบวนการมาส่วนร่วมในการพัฒนางานสาธารณสุขในท้องถิ่น ให้ประชาชน
ได้รับการบริการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และเพียงพอโดยใช้แนวทางการจัดการแบบบูรณาการ
พันธกิจที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างมีส่วน
ร่วม บริหารงานด้านความรวดเร็ว โปร่งใสโดยยึดฐานวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภายในองค์กร
๒. จุดมุ่งหมายการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลาพูน
๑. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและเอื้อต่อการสนับสนุน
การพัฒนาเกษตร
๒. เพื่อสร้างความมั่นคง ความยั่งยืนในอาชีพ และรายได้ให้ประชาชน
๓. เพื่อให้ทุกคนในชุมชนมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ได้รับการคุ้มครองสิทธิพื้นฐาน และมีส่วนร่วมในการแก้ปั ญหาของ
ขุมขนและท้องถิ่นตน
๔. เพื่อทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและการธํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพื้นที่
๕. เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. เพื่อให้องค์การบริหารส่ วนจังหวัดลําพูน มีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล บุคลากร มีคุณภาพ และให้บริการตรงตามความต้องการของ
ประชาชน
๓. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลาพูน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑.๑ พัฒนาระบบการจัดทําผังเมืองรวม
๑.๒ พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ํา
๑.๓ พัฒนาเส้นทางคมนาคม และขนส่ง
๑.๔ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรและการท่องเที่ยว มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ และของดีเมืองลําพูน
๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน
๒.๓ พัฒนาสถานที่แสดงและจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น
๒.๔ ส่งเสริมแลพัฒนาการเกษตร
๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน / ชุมชน
๓.๒ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพแก่ประชาชน
๓.๓ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม
๓.๔ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามวิถีประชาธิปไตย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๔.๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๒ ส่งเสริมศาสนา ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
๔.๓ อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่สําคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๕.๑ ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแล้สิ่งแวดล้อม รวมทั้งพลังงานทดแทน
๕.๓ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสียในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการศึกษา และกีฬา มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๖.๑ ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษานอกระบบ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
๖.๒ ส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นฐานแห่งการพัฒนา
๖.๓ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
๖.๔ สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๗.๑ พัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบ
๗.๒ เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชน
๗.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๘.๑ พัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๘.๒ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร
๘.๓ พัฒนาและจัดทําระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น
๘.๔ พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางานและการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้

ส่วนที่ ๕
สรุปสาระสาคัญแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑
วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลบ้านธิ คือ

“ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น”
พันธกิจ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

สร้างระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริมของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาศักยภาพของคน และสังคมยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต
เสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ส่งเสริมการอนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์เมือง
ส่งเสริมด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว นันทนาการและการกีฬา
ส่งเสริมสุขภาพ และบริการด้านสาธารณสุข
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน สร้างระบบการบริหารการจัดการที่ดีมีความโปร่งใส ส่งเสริมสนับสนุนการเมือง การปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในทุก ๆ ด้าน ให้เกิดผลการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ
ดําเนินการเพื่อให้ประชาชนมีงานทํา มีอาชีพเสริม ทําให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและแก้ปัญหาความยากจน
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคน สังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง และจัดให้มีสวัสดิการสังคม
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มีความสมบูรณ์ และภูมิทัศน์เมืองมีสภาพแวดล้อมที่ดี
ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗. ดําเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า
๘. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค

แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาระบบจัดทําผังเมืองรวม
2. พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ํา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาล
ตําบลบ้านธิ

3. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม และขนส่ง
4. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร และการ 1. การพัฒนา และส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ชุมชน
ท่องเที่ยว

2. การพัฒนา และส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

เทศบาล
ตําบลบ้านธิ

3. การพัฒนา และส่งเสริมการเกษตร
4. การพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

1. การพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน ชุมชน กลุ่ม องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล และส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามวิถีประชาธิปไตย
2. การพัฒนาศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และอาชญากรรม

เทศบาล
ตําบลบ้านธิ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 1. การพัฒนา และอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. การพัฒนา และส่งเสริมศาสนา ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

เทศบาล
ตําบลบ้านธิ

3. การพัฒนา และอนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ แลแสถานที่สําคัญ
๕. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ 1. การพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม การบริการสาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพ
2. การพัฒนา และบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
ประชาชน
3. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพประชาชน พัฒนาระบบสาธารณสุข และระบบการให้บริการสาธารณสุข
4. การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข
5. การพัฒนา ปูองกัน และควบคุม โรคระบาด

เทศบาล
ตําบลบ้านธิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และกีฬา

แนวทางการพัฒนา
๑. การส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาทุกระบบ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
2. การพัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นฐาน แห่งการพัฒนา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาล
ตําบลบ้านธิ

3. การพัฒนา และส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. การส่งเสริม และพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร

เทศบาล
ตําบลบ้านธิ

3. การพัฒนา จัดวางระบบฐานข้อมูลการประชาสัมพันธ์ และข้อมูลข่าวสาร
4. การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางาน และการให้บริหารที่มีคุณภาพ รวดเร็ว โปร่งใส
ตรวจสอบได้
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

๑. การพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการจัด สวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง โดยชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
2. การพัฒนาการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนทุกวัย วัยแรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น
วัยทํางาน และวัยชรา

เทศบาล
ตําบลบ้านธิ

ส่วนที่ ๖
การนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผล
เพื่อให้การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๘ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด เทศบาลตําบลบ้านธิ ได้กําหนด
วิธีดําเนินการติดตามประเมินผล ดังนี้
๖.๑ แต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านธิ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
๖.๑.๑ กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๖.๑.๒ ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๖.๑.๓ รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น โดยประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันภายใน
เดือน ธันวาคมของทุกปี
๖.๒ เทศบาลตําบลบ้านธิได้กําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้
๖.๒.๑ การติดตามผลการดําเนินโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑) การติดตามผลการดําเนินจากการตรวจสอบเอกสารรายงานผลการดําเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์
๒) การติดตามจากการสุ่มตรวจโครงการต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
๖.๒.๒ การประเมินผลโดยใช้แบบในการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งมีประเด็นในการประเมิน ๓ ส่วน ดังนี้
๑) ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ้านธิในภาพรวม
๒) ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์

๓) ประเมินการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
๖.๓ ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลของเทศบาลตําบลบ้านธิ คือ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคมของทุกปีอย่างไรก็ตามแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผล อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องในประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน

