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บทท่ี 1 
บทน ำ 

1.1  ควำมเป็นมำ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือให้การ
บริหารงานสอดคล้องกับแนวทางการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าไปสู่การแก้ไขปัญหา
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 

   การวางแผน หมายถึง การก าหนดวัตถุประสงค์ว่าจะให้เกิดสิ่งใดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งก าหนด
แนวทาง ขั้นตอน หรือวิธีการในการปฏิบัติที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น สรุปได้ว่าการวางแผนเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับอนาคต และเป็นกระบวนการของการตกลงใจล่วงหน้าว่า จะท าอะไร  จะท าเมื่ อใด ใครจะเป็นผู้ท า 
อาจกล่าวว่าเป็นการตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ 

   การวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีที่สุด โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนท า ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ 
(Systematic attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลที่
ปรารถนา 

   “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์   
พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย เพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 

   พระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 บัญญัติให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ใน    
การจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 

1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร 

    การวางแผนเป็นการมองการณ์ไกลไปข้างหน้า  อาจเป็นช่วงระยะสั้น ระยะปานกลาง หรือระยะยาว 
และเป็นกระบวนการก าหนดการให้ทรัพยากรขององค์กร โดยก าหนดกิจกรรมต่างๆ ไว้ล่วงหน้าให้บรรลุภารกิจ 
วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย และเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะเกี่ยวข้องกับชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึนของประชาคมท้องถิ่นในอนาคต 

 

 
 



 

แนวทำงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบาย ในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

แผนภำพแสดงควำมสมัพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับต่ำงๆ กับแผนพัฒนำท้องถิ่น 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

 นโยบำยรัฐบำล 
 
 

          นโยบำยกระทรวง / กรม     ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด
           

 
  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอ ำเภอ 

 
 

แผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำท้องถิ่น 
 
 

     แผนพัฒนำสำมปีของ  อปท. 

 
 
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการก าหนด

ทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการ
บรรลุพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่นและปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ 
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็น
กรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งสู่สภาพการณ์ 



 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดี ต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้ เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ 

การวางแผนนับว่ามีความส าคัญยิ่งต่อการจัดการ เพราะการวางแผนจะช่วยให้ผู้บริหารหรือเจ้าของ
กิจการสามารถท างานทันกับเวลาและโอกาสต่างๆ ที่เกิดขึ้น สามารถใช้ป้องกันการเสี่ยงภัย และยังสามารถ
ขจัดความสิ้นเปลืองต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาด้วย ซึ่งสามารถสรุปความส าคัญของการวางแผนได้ดังนี้ 

1. การวางแผนช่วยให้สามารถระบุเป้าหมายผลส าเร็จ คือ การระบุผลงานที่วัดด้วยเกณฑ์ต่างๆ ที่
จะสามารถก าหนดขึ้นมาได้พร้อมกับแผนงาน และก าหนดเวลาการท างานตามแผน  อีกทั้งยังจะช่วยให้
ผู้บริหารและหัวหน้างานทุกระดับทราบถึงสิ่งที่ต้องการท าให้ส าเร็จลุล่วงไป ทั้งผลงานรวมขององค์กร และ
ผลงานของแผนกต่างๆ ด้วย 

2. การวางแผนช่วยในการก าหนด และรวมหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องท า   โดยแบ่งแยกให้เห็น
ชัดเจนว่าใครรับผิดชอบ ต้องท าอะไร ด้วยเหตุผลใด และต้องท าเมื่อไร ซึ่งจะช่วยให้สามารถเชื่อมโยง และ
รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ที่กระท าโดยหลายๆ ฝ่ายให้เข้ากันได้ ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงการท างานซ้ าซ้อนหรือเกี่ยง
งานกันให้หมดไป 

3. การวางแผนช่วยให้กิจการสามารถมีนโยบายที่ชัดเจน ที่จะน ามาใช้เป็นเครื่องชี้น า และ
ประสานการท างานของบุคคลฝ่ายต่างๆ ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ต้องแยกกันรับผิดชอบ การตัดสินใจแก้ปัญหาใน
หน้าที่งานของตน 

4. การวางแผนช่วยให้มีการคาดคะเนปัญหาที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า และท าการ  ป้องกันหรือแก้ไข
ก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้น และยังช่วยให้สามารถระดม และประสานทรัพยากร และกิจกรรมที่จ าเป็น
ต่างๆ ทั้งทางด้านบุคลากรเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบให้มีพร้อม เพ่ือเตรียมไว้รับกับปัญหา รวมทั้งยัง
สามารถมอบหมายให้มีการด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงไปตามเวลาที่ก าหนดไว้ด้วย 

5. การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารสามารถใช้วิธีการควบคุมที่คล่องตัว และเหมาะสม โดยสามารถใช้
วิธีการควบคุมโดยอาศัยแผนงานต่างๆ คือ วัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนงาน เป็นเครื่องก ากับ ซึ่งสอดคล้อง
กับพฤติกรรมของบุคคลที่ต้องการจะให้ควบคุม ในเป้าหมาย และหลักการ 

ประโยชน์ของกำรวำงแผน 
การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
1. บรรลุจุด มุ่งหมำย (Attention of Objectives)  กำรวำงแผนทุกครั้ งจะมีจุดหมำย

ปลำยทำง เพ่ือให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ การก าหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการ
วางแผนถ้าจุดมุ่งหมายที่ก าหนดมีความแจ่มชัดก็จะช่วยให้การบริหารแผน มีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่
ก าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี 

2. ประหยัด (Economical Operation)  การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือคิด
วิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่างๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ด าเนินมี
ความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆ ที่ท า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นการใช้ประโยชน์จาก



 

ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่าท าให้มีการใช้ก าลังคน วัสดุอุปกรณ์  งบประมาณ และเวลาอย่างประหยัด นับว่า
เป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร 

3. ลดควำมไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty)  การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนใน
อนาคตเพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคต   การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็น
ผลจากการวิเคราะห์พ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว ท าการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต และได้หา
แนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนไว้แล้ว 

4. เป็นเกณฑ์ในกำรควบคุม (Basics of control) การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้ก าหนดหน้าที่
การควบคุมข้ึน ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการ  คู่กัน
อาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนก าหนดจุดมุ่งหมาย 
และมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม 

5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์ (Encourage innovation and Creativity) 
การวางแผนเป็นพ้ืนฐานด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ (นวัตกรรม) และ
ความคิดสร้างสรรค์ท้ังนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้น เป็นการระดมปัญญาของคณะผู้จัดท า
งานด้านการวางแผนท าให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์น ามาใช้ประโยชน์แก่องค์กรและยังเป็น
การสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร 

6. พัฒนำแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึง
ความร่วมแรงร่วมใจในการท างานของผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วย
เพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่าองค์กรคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและ
พัฒนาแรงจูงใจที่ดีส าหรับผู้บริหารในอนาคต 

7. พัฒนำกำรแข่งขัน (Improves Competitive Strength) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพท า
ให้องค์กรมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์กรที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะ
การวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการท างาน  เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ปรับปรุง       สิ่งต่าง ๆ 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

8. ท ำให้เกิดกำรประสำนงำนที่ดี (Better Coordination) การวางแผนได้สร้าง  ความมั่นใจใน
เรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ท าให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้  มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมี
การจัดประสานงานในฝ่ายต่างๆ ขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบ้านสา ตามศักยภาพของ
เทศบาลต าบลบ้านสา 

2) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลต าบลบ้านสา 
3) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านสา ในภาพรวม 
4) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
5) เพ่ือประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกันของทุกส่วน ทั้งในระดับส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค และ

ส่วนท้องถิ่น 



 

1.3 กลยุทธ์และเทคนิคในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านสา  มีความมุ่งหวังที่จะให้การพัฒนา
ต าบลบ้านสา เป็นการพัฒนาที่มุ่งตอบสนองต่อสภาพปัญหาความต้องการของประชาชน โดยค านึงถึงศักยภาพ
ของท้องถิ่นที่มีอยู่และให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ลักษณะของงาน / โครงการที่เทศบาลต าบลบ้านสาสามารถ
ด าเนินการได้   ซึ่งการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ใช้กลยุทธ์และเทคนิคในการจัดท า   ดังนี้ 

1. ส ารวจและศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดล าปาง  นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
( พ.ศ.2555 – 2559) แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน และกรอบยุทธศาสตร์นโยบาย  
ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง( พ.ศ.2556-2560 ) 

2. การรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการอ่ืนและประชาชนในเขตต าบลบ้านสา 
3. ระดมความคิดเห็นจากส่วนงานต่างๆ  ภายในของเทศบาลต าบลบ้านสา 
4. รับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทุกคณะ  รวมทั้งผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 

1.4 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านสา 

 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสา เป็นแผนพัฒนาที่มีความยืดหยุ่น ตาม
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอก  เน้นการรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้น
ที่มาก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และกรอบ
นโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ 

 ภายในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสา ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและแผนงาน /โครงการ ของเทศบาลต าบลบ้านสาที่จะด าเนินการภายในปี 
พ.ศ. 2558 – 2560 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาก าหนดไว้ชัดเจน 
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 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของหน่วยงำน      ก ำหนดทิศทำงเชิงยุทธศำสตร ์
 

  
  ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง 

Strengths 
 

 

ปัจจัยภายใน 

จุดอ่อน  
Weaknesses 

 
 

ปัจจัยภายนอก 

โอกาส 

Opportunities 

 

ปัจจัยภายนอก 

ภัยคุกคาม 

Threats 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

น าผลการวิเคราะห์ SWOT 

มาเป็นปัจจยัในการก าหนดกลยุทธ์ 

 

 

กระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลบ้ำนสำ 

วิสัยทัศน์ 

Vision 

พันธกิจ 

Mission 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

Strategic Issues 
 

เป้าประสงค ์
Goal 

 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
 

ค่าเป้าหมาย 

(Target) 
 

ภาพในอนาคตที่หน่วยงานต้องการเป็น โดย
จะต้องมีทิศทางที่ชัดเจน มีความเป็นไปได้ และ
เป็นที่ยอมรับ 

 

สิ่งที่ต้องท าเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ต้องทราบว่า
ภารกิจหลักที่องค์กรจะต้องด าเนินการคืออะไร
และผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นคืออะไร 

วัตถุประสงค์หลักของหน่วยงาน ซึง่เป็นสิ่งที่
หน่วยงานต้องการบรรล ุ

สิ่งที่จะเป็นตัวบอกว่าหน่วยงานสามารถบรรลุ
เป้ าประสงค์หรือไม่  เป็นค่าที่ วัดจากผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นจริงเพื่อแสดงผลส าเร็จของการ
บรรลุตามเป้าประสงค์ 

 ตัวเลข หรือคา่ ของตัวช้ีวัดที่จะตอ้งไปให้ถึง 

 

สิ่งที่หน่วยงานจะท าเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ 

 

 

กลยุทธ์ (Strategy) 

 

สิ่งที่เป็นประเด็นหลักต้องค านึงถึง  ต้องพัฒนา 
ต้องมุ่งเน้น เพื่อการบรรลุวสิัยทัศน์ของหน่วยงาน 



 

บทท่ี 2 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนของเทศบำลต ำบลบ้ำนสำ 

 

1. สภำพทั่วไป 
1.1  ประวัติควำมเป็นมำ 

เทศบาลต าบลบ้านสาได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่  18 กรกฎาคม  2551 ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 

1.2  ที่ตั้ง 
ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ที ่ 5 ต าบลบ้านสา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง ห่างจากที่ว่าการ

อ าเภอแจ้ห่มไปทางทิศใต้ประมาณ  10  กิโลเมตรตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1035  สายล าปาง – แจ้ห่ม  
หมายเลขโทรศัพท์ 054-369757 โทรสาร  054-369999 

ทิศเหนือ

บา้นสามคัคี
   หมู่ท่ี 5

บา้นแป้นเหนือ
   หมู่ท่ี 1

บา้นแป้นใต้
   หมู่ท่ี 6

   บา้นสาเหนือ
      หมู่ท่ี 4

บา้นสบหก 
   หมู่ท่ี 2

บา้นสาแพะเหนือ
   หมู่ท่ี 7

บา้นสาแพะ
   หมู่ท่ี 3

     แผนท่ีสงัเขปต าบลบา้นสา

    อ  าเภอแจห่้ม จงัหวดัล  าปาง
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ต าบลเมืองมาย
   อ.แจห่้ม

ต าบลทุ่งกว๋าว

 อ.เมืองปาน

ต าบลแจห่้ม
   อ.แจห่้ม

ต าบลบา้นค่า

อ.เมืองล าปาง

ต าบลนิคมพฒันา

อ.เมืองล าปาง

ต าบลบา้นขอ

 อ.เมืองปาน

ต าบลบุญนาคพฒันา

อ.เมืองล าปาง

ต าบลบา้นแลง

อ.เมืองล าปาง

ไปล าปาง

ไปแจห้ม่

บา้นแป้นพฒันา
   หมู่ท่ี 8

บา้นแป้นโป่งชยั
   หมู่ท่ี 9

บา้นแป้นใต้
   หมู่ท่ี 6

บา้นสามคัคีเหนือ
   หมู่ท่ี 10

 
 
 
 

1.3 เนื้อที ่



 

  เทศบาลต าบลบ้านสา มีพ้ืนที่ประมาณ   128.03   ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ   80,018  ไร่    
แยกเป็น 
  พ้ืนที่ป่าสงวน   90.03 ตารางกิโลเมตร 
  พ้ืนที่ท าการเกษตร  30 ตารางกิโลเมตร 
  พ้ืนที่อยู่อาศัย    8 ตารางกิโลเมตร 
 

 

 

 

 

 

1.4 ภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาล้อมรอบ ชุมชนที่อยู่อาศัยมีที่ราบลุ่มเป็นบางส่วนมีแม่น้ า
วังไหลผ่านทุกหมู่บ้านและมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ จดกับ    อบต.วิเชตนคร , อบต.แจ้ห่ม  อ าเภอแจ้ห่ม 
  ทิศใต้  จดกับ    อบต.นิคมพัฒนา , อบต.บุนนาคพัฒนา  และ อบต.บ้านแลง  
    อ าเภอเมืองล าปาง 
  ทิศตะวันออก จดกับ    อบต.เมืองมาย  อ าเภอแจ้ห่ม 
  ทิศตะวันตก จดกับ    อบต.บ้านขอ , อบต.ทุ่งกว๋าว  อ าเภอเมืองปาน และ อบต.บ้านค่า   

 อ าเภอเมืองล าปาง 
 

1.5. จ ำนวนหมู่บ้ำน  10  หมู่บ้ำน  แบ่งออกเป็น 2 เขตกำรพัฒนำ 
 

  -  เขต 1   ประกอบด้วย  ได้แก่  หมู่ที ่1 , 3 , 7 , 8 และหมู่ท่ี 9 
  - เขต 2  ประกอบด้วย ได้แก่  หมู่ที่ 2 , 4 , 5 , 6 และหมู่ที่ 10 
 

 1.6  ประชำกร  (ส ารวจเมื่อ เดือน กุมภาพันธ์ 2557) 
  ต าบลบ้านสาได้มีประชากรทั้งสิ้น    5,086   คน  (ชาย  2,541  คน , หญิง  2,545  คน) มีความ
หนาแน่นเฉลี่ย 40 คน/ตารางกิโลเมตร มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด  1,641 ครัวเรือน แยกเป็น 
 

  

ป่าสงวน
การเกษตร
ท่ีอยู่อาศยั
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แผนภมิูแท่งแสดงจ านวนครวัเรอืน ณ กนัยายน 2557

หมู่ท่ี 1 ครวัเรอืน

หม ู่ท่ี 2 ครวัเรอืน

หม ู่ท่ี 3 ครวัเรอืน

หม ู่ท่ี 4 ครวัเรอืน

หม ู่ท่ี 5 ครวัเรอืน

หม ู่ท่ี 6 ครวัเรอืน

หม ู่ท่ี 7 ครวัเรอืน

หม ู่ท่ี 8 ครวัเรอืน

หม ู่ท่ี 9 ครวัเรอืน

หม ู่ท่ี 10 ครวัเรอืน

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-หมู่ที่ 1 บ้ำนแป้นเหนือ    นายประทวน  ปู่ย่า       เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 -หมู่ที่ 2 บ้ำนสบหก      นายธงชัย    งามสม       เป็นผู้ใหญ่บ้าน  

-หมู่ที่ 3 บ้ำนสำแพะ    นายคงบุญโชติ  กลิ่นฟุ้ง    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
-หมู่ที่ 4 บ้ำนสำ     นายเย็น    แต้มดี       เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
-หมู่ที่ 5 บ้ำนสำมัคคี     นายเสรี    นาละออง       เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

 -หมู่ที่ 6 บ้ำนแป้นใต้       นางวริษา    จิตใหญ่       เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 -หมู่ที่ 7 บ้ำนสำแพะเหนือ       นายเพียร      แต้มด ี       เป็นก านันต าบลบ้านสา 
 -หมู่ที่ 8 บ้ำนแป้นพัฒนำ        นายวิทยา    อายุหมั้น      เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 -หมู่ที่ 9 บ้ำนแป้นโป่งชัย        นายวินัย     สายแปง      เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 - หมู่ที่  10  บ้ำนสำมัคคีเหนือ   นายหมู    งามดี       เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
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2. สภำพทำงเศรษฐกิจ 
 2.1. อำชีพ 
  -อาชีพของราษฎรส่วนใหญ่  คือ   อาชีพทางด้านเกษตรกรรม เป็นแหล่งปลูกข้าวและพืชที่
ส าคัญ เช่น ถั่วลิสง  ผักกาดเขียวปลี  มะม่วง สับปะรด บวบ  ยาสูบ  ฟักทอง และฝรั่ง 
  -อาชีพรองลงไป คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป  ประมง  เลี้ยงสัตว์ และอาชีพเก็บหาของป่ามาขาย 

เทศบาลต าบลบ้านสา มีความส าคัญทางด้านเกษตรกรรมและทางด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่บ้านสามัคคีหมู่ที่ 5 เป็นที่ตั้งของเหมืองแร่หินปูนเพ่ือการอุตสาหกรรม  ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง)  จ ากัด  นอกจากนี้ยังมีเหมืองแร่ดินขาวใช้ท าผลิตภัณฑ์เซรามิค 
เช่น ถ้วยชาม  แจกันและ   ของที่ระลึกต่างๆ  ซึ่งที่ตั้งของเหมืองแร่ดินขาวตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี 
และหมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ 

 

2.2. หน่วยธุรกิจในเขตเทศบำล 
  เทศบาลต าบลบ้านสา มีความส าคัญทางด้านเกษตรกรรมและทางด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่บ้านสามัคคีหมู่ที่ 5 เป็นที่ตั้งของเหมืองแร่หินปูนเพ่ือการอุตสาหกรรม  ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง)  จ ากัด  นอกจากนี้ยังมีเหมืองแร่ดินขาวใช้ท าผลิตภัณฑ์เซรามิค 
เช่น ถ้วยชาม แจกันและของที่ระลึกต่างๆ  ซึ่งที่ตั้งของเหมืองแร่ดินขาวตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี และ
หมู่ที ่3 บ้านสาแพะ 
 2.3 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบำล 
  -โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง 
  -โรงส ี   12 แห่ง  แยกเป็น 
   หมู่ที่ 2 = 1 แห่ง  หมู่ที่ 6 = 1 แห่ง   

หมู่ที่ 3 = 4 แห่ง  หมู่ที่ 7 =  1 แห่ง   
หมู่ที่ 4 =  2 แห่ง  หมู่ที่ 8 = 3 แห่ง 

3. สภำพทำงสังคม 
 3.1. กำรศึกษำ (โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา) 
  -โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง มีนักเรียนทั้งหมด   244    คน    ครูทั้งหมด   19    คน 
    1.โรงเรียนชุมชนบ้านสา มีนักเรียน  98  คน คร ู 6 คน (ชาย 3 คน , หญิง 6 คน) 
   2.โรงเรียนบ้านแป้น     มีนักเรียน  102 คน ครู  8  คน (ชาย 3 คน ,หญิง 5 คน) 
   3.โรงเรียนบ้านสาแพะ  มีนักเรียน  48   คน คร ู 3  คน  (ชาย 2 คน ,หญิง 1คน) 
  -ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 10 แห่ง 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง  นกัเรียน  71  คน  ครูผู้ดูแลเด็ก 3 คน ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก 2  คน 
แยกได้ดังนี้ 

  -  นางดวงใจ    จ าปาวัน  ครผูู้ดูแลเด็ก (หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
-  ชั้นเตรียมอนุบาล 1  จ านวน  28  คน  ครูประจ าชั้น  2  คน  คือ  นางสาวกินนารี   

ปินใจกุล  ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก และ นางวรุณศิริ    กันทะคีรี ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 



 

-  ชั้นเตรียมอนุบาล 2/1 จ านวน  22 คน  ครูประจ าชั้น  1 คน  คือ  นางค าป้อ    ค า
ปัน ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 

-  ชั้นเตรียมอนุบาล  2/2  จ านวน  21  คน  ครูประจ าชัน้  1 คน คือ  นางกานต์
รุจี   สายแปง ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 

3.2. สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ 
  -วัด   4   แห่ง   ดังนี้ 
   -วัดบ้านแป้น  - มีพระภิกษุ  2  รูป   สามเณร  4  รูป 

       พระครูวิธานสาธุกิจ เป็นเจ้าอาวาส 
   -วัดสาญาณพลาราม   - มีพระภิกษุ  4  รูป   สามเณร  8  รูป  
        พระอธิการสุพรรณ  ชยธมโม เป็นเจ้าอาวาส 
   -วัดสามัคคีธรรม           - มีพระภิกษุ  2  รูป   สามเณร  5 รูป 
        พระครูบุญมา  สภทโท เป็นเจ้าอาวาส 
   -วัดสาแพะพนาราม   - มีพระภิกษุ  3  รูป   สามเณร    -   รูป 
        พระครูสันติพนารักษ์ เป็นเจ้าอาวาส 
  - ส านักสงฆ์/สถานปฏิบัติธรรม  3  แห่ง 
   - สถานปฏิบัติธรรมห้วยลูด  
   - สถานปฏิบัติธรรมพระธาตุโกษาไทรย้อย (วัดบ่อส้ม) 
   - สถานปฏิบัติธรรมชุมชนส าเภาทอง 

3.3. สำธำรณสุข 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   1  แห่ง  (ตั้งอยู่หมู่ที่  4  ต าบลบ้านสาฯ)   

  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  4  คน 
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานระดับหมู่บ้าน   10   แห่ง 
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ าร้อยละ  100  ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 
- มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  ครบทั้ง   10   หมู่บ้าน   จ านวน  136  คน 
- เตาเผาขยะ  9  แห่ง   (หมู่ที่ 1 , 2 , 6   หมู่ละ  1  แห่ง , หมู่ที่ 4 = 2 แห่ง  และหมู่ที่ 5 = 4 แห่ง) 

3.4. ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  -ที่ท าการสายตรวจต าบลบ้านสา(ตู้ยามต ารวจ) 1  แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านสาฯ) 
4. กำรบริกำรพื้นฐำน 
 4.1. กำรคมนำคม 
  การคมนาคมขนส่งจากตัวเมืองล าปางเข้าสู่อ าเภอแจ้ห่มผ่านส านักงานเทศบาลต าบลบ้านสาใช้
เส้นทางทางหลวงหมายเลข 1035 (สายล าปาง - แจ้ห่ม) เป็นเส้นทางหลักระยะทางจากตัวเมืองล าปางถึง
อ าเภอแจ้ห่ม 52 กิโลเมตร  และจากเทศบาลต าบลบ้านสาถึงที่ว่าการอ าเภอแจ้ห่ม  10  กิโลเมตร  นอกจากนี้ยัง
มีถนนของกรมโยธาธิการจังหวัดล าปางเชื่อมระหว่างบ้านสบหก หมู่ที่ 2  ต าบลบ้านสา - บ้านทุ่งอุดม  ต าบล
บ้านขอ  อ าเภอเมืองปาน และระหว่างบ้านแป้นใต้ หมู่ที่ 6 - บ้านสาแพะเหนือ หมู่ที่ 7, บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ 5 
ต าบลแจ้ห่ม 



 

4.2. กำรโทรคมนำคม 
  - มีการบริการติดตั้งโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์ครบทุกหมู่บ้าน(ยกเว้นหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7) 
  - ตู้โทรศัพท์สาธารณะไว้บริการในต าบลอีก  10  แห่ง  แยกเป็น 
   หมู่  3 แบบหยอดเหรียญ   1   แห่ง   ,   แบบไร้สาย    1   แห่ง  
    (บ้านนางมณีรัตน์   สูงดี   เบอร์  054-203139) 
   หมู่  4 แบบหยอดเหรียญ   1   แห่ง  (หน้าบ้านนายทวีศักดิ์    ค าแดง) 
                                  หมู่  5 แบบหยอดเหรียญ       2   แห่ง  (หน้าบ้านนายใจ  เซมาและหน้าตลาดปลาบา้น   
    สามัคคี) 
   หมู่  6 แบบหยอดเหรียญ   1   แห่ง  (หน้าบ้านนายสมบุญ  ฟังเพราะ) 
   หมู่  7 แบบหยอดเหรียญ   2   แห่ง , แบบผู้ดูแล  1  แห่ง   
    (บ้านนายถวิล   วงศ์ค าปวง    เบอร ์ 054-248023) 
   หมู่  9  แบบหยอดเหรียญ   1   แห่ง  (หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวไก่) 
 

 4.3. กำรไฟฟ้ำ 

  ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านสา  มีไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง   10  หมู่บ้าน    
 

 4.4. แหล่งน้ ำธรรมชำติ 

  -ล าน้ า 1  สาย  คือ  ล าน้ าแม่วัง 
  -ล าห้วย  12  สาย  ดังนี้   
   หมู่ที่ 1  -ล าห้วยแป้น  

หมู่ที่ 2  -ล าห้วยหก และล าห้วยบอน 
หมู่ที่ 3  -ล าห้วยแนต, ล าห้วยแก้ว และล าห้วยคัดเลือด 
หมู่ที่ 4  -ล าห้วยขี้ลืม 

   หมู่ที่ 5  -ล าห้วยหวนิ  ล าห้วยหลวงและล าห้วยลา 
   หมู่ที ่7  -ล าห้วยคัดเลือด และล าห้วยแก้ว 
   หมู่ที่  8  -ล าห้วยแม่ด า 
   หมู่ที่  10  -ล าห้วยต้นผึง้  
  -บึง, หนองน้ าและอ่ืนๆ  11  แห่ง  ดังนี้ 
   หมู่ที่  2  -หนองฮ่องกว่าง, หนองสบหก, หนองเอ๋อ 
   หมู่ที่  3  -หนองบวกโค 

หมู่ที่  5  -สระเก็บน้ าหนองปง 
   หมู่ที่  8   -หนองใหม่, หนองน้ าวังลาว, หนองน้ าเหมืองกลาง 

หมู่ที่  9  -หนองน้ าวัดแป้นโป่งชัย, หนองน้ าโป่งใต้,หนองน้ าโป่งเหนือ 
 

4.5. แหล่งน้ ำที่สร้ำงข้ึน 
 - อ่างเก็บน้ า  3  แห่ง ดังนี้ 
  หมู่ที่ 2  - อ่างเก็บน้ าห้วยหก 
  หมู่ที่ 5  - อ่างเก็บน้ าห้วยลา 



 

  หมู่ที่ 9  - อ่างเก็บน้ าห้วยเมี่ยง 
  - ฝาย    5    แห่ง     ดังนี้ 
   หมู่ที่  1   - ฝายน้ าล้นห้วยแป้น 
   หมู่ที่  3  - ฝายน้ าล้นล าห้วยแนต , ฝายน้ าล้นล าห้วยแก้ว 
   หมู่ที่  6  - ฝายน้ าล้นล าห้วยโป่ง 
     หมู่ที่  8  - ฝายน้ าล้นห้วยแม่ด า 
  - บ่อน้ าตื้น   170   บ่อ  
   หมู่ที่  1  40 บ่อ 
   หมู่ที่  2  20 บ่อ 
   หมู่ที่  3  30 บ่อ 

หมู่ที่  4  30 บ่อ 
   หมู่ที่  5  20 บ่อ 
   หมู่ที่  6  30 บ่อ 
  - บ่อโยก      7     แห่ง 

- ประปาหมู่บ้าน    15   แห่ง     ตั้งอยู่ที่ 
   หมู่ที่  1 = 1   แห่ง    ประปาที่ประชาชนร่วมกันสร้างขึ้น 

หมู่ที่  2  = 2   แห่ง    ประปากรมโยธาธิการ และกรมอนามัย 
   หมู่ที่  3  = 1   แห่ง    ประปากรมทรัพยากรน้ า 
   หมู่ที่  4  = 1   แห่ง    ประปากรมอนามัย สร้างปี  2545 
   หมู่ที่  5  = 3   แห่ง    ประปากรมโยธาธิการ ,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   หมู่ที่  6  = 1   แห่ง    ประปากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   หมู่ที่  7  = 1   แห่ง  ประปากรมอนามัย ปี 2537 
   หมู่ที่  8  =  2  แห่ง    ประปากรมโยธาธิการ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   หมู่ที่  9  =  1  แห่ง     ประปาส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 

หมู่ที่ 10 = 1   แห่ง   ประปากรมอนามัย 

-ประปาบาดาล  จ านวน  8  แห่งได้แก่  หมู่ที่  1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 8 (2 แห่ง) 
และหมู่ท่ี  10 
-ประปาผิวดิน  จ านวน  4  แห่ง  ได้แก่  หมู่ที่ 5 , 6 , 9 และ ส าเภาทอง 
 

5. ข้อมูลอ่ืน ๆ 
 

5.1 ป่ำไม้ 
 

  - แร่ดินขาวในท้องที่  หมู่ที ่ 5   และหมู่ที่ 3  / -หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมในท้องที่หมู่ที่ 5 
 
 
  



 

6. ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
 

6.1    โครงสร้ำงอ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนของเทศบำล 

 เทศบาลต าบลบ้านสา เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเปลี่ยนแปลงฐานะมาจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสา เป็นการบริหารเป็นรูปแบบสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี มีสมาชิก   
สภาเทศบาล 12  คน ท าหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ คณะผู้บริหารประกอบด้วย นายกเทศมนตรี จ านวน  1 คน  
และรองนายกเทศมนตรี  จ านวน 2 คน ท าหน้าที่ด้านบริหารกิจการของเทศบาล 

ในการปฏิบัติภารกิจประจ าของเทศบาล  ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  คอยก ากับ     
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการประจ า  ซึ่งในปัจจุบันมีพนักงานและลูกจ้างรวมทั้งสิ้น 138 คน  
ประกอบด้วย  พนักงานเทศบาลจ านวน 19 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 คน พนักงานจ้าง จ านวน 25 คน   
การบริหารงานภายในแบ่งส่วนราชการออกเป็นส านัก 1 ส านัก และกอง 2 กอง  คือ 

 

1.   ส านักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนและนโยบาย
ของเทศบาล และมีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ภายในเขตเทศบาล 

2.   กองคลัง  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี  งานแผนที่ภาษี  การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ งาน
ผลประโยชน์ของเทศบาล และงานทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล 

3.   กองช่าง มีหน้าที่ ด าเนินการเกี่ยวกับงานวิศวกรรม  งานสถาปัตยกรรม  งานผังเมือง             
งานสาธารณูปโภค และงานสวนสาธารณะ 

อัตรำก ำลังพนักงำนและลูกจ้ำงเทศบำลต ำบลบ้ำนสำ 

หน่วยงำน 
พนักงำน
สำมัญ 

ลูกจ้ำงประจ ำ 
พนักงำนจ้ำง 

รวม 
ตำมภำรกิจ ทั่วไป 

ส านักปลัด 11 1 8 13 33 

กองคลัง 5 - 3 - 8 

กองช่าง 3 - 1 - 4 

รวม 19 1 12 13 45 

 

ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 
  

 



 

อ ำนำจหน้ำที่ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  (รวมแก้ไขเพ่ิมเติม) ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลไว้ในมาตรา 50 ดังนี้   

1.   รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
2.   ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
3.   รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4.   ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5.   ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
6.   ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
7.   ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
8.   บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
9.   หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
 

นอกจากนี้เทศบาลยังอาจท ากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลได้  ตามมาตรา 51 ดังนี้ 
1.   ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
2.   ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
3.   ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
4.   ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
5.   บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
6.   ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
7.   ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
8.   เทศพาณิชย์ 

7.    กำรคลัง 
ฐานะทางการคลังของเทศบาลต าบลแหลมบ้านสา  มีฐานะการคลังไม่มากนัก เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่

เป็นพ้ืนที่การการเกษตร ภาษีอากรส่วนใหญ่ได้มาจาก บริษัทปูนซิเมนต์(ล าปาง)จ ากัด ร้านค้า และสถาน
ประกอบการ ซึ่งมีไม่มากนัก ซึ่งเทศบาลก าลังด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษี  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษีอากร 

สถิติรำยรับของเทศบำลต ำบลบ้ำนสำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2553-2557 
 

หมวดรำยรับ รับจริง 
ปี 2553 

รับจริง 
ปี 2554 

รับจริง 
ปี 2555 

รับจริง 
2556 

รับจริง 
ปี 2557 

1.  หมวดภาษอีากร 1,277,311.21 1,297,311.69 1,308,390.20 1,315,170.71 1,335,859.25 
2.  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต 33,084.40 264,632.25 287,556.00 327,339.60 378,633.40 
3.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 122,130.38 112,420.33 186,758.28 337,562.94 479,256.14 
4.   หมวดเงินอุดหนุน 19,947,982.38 24,410,030.49 21,753,407.60 19,452,948.56 20,610,822.22 
5.   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 69,593.35 362,951.75 502,131.89 444,229.23 338,457.24 
6.   หมวดภาษีจัดสรร 13,977,649.26 14,292,585.98 13,390,054.19 19,184,089.28 16.930,235.05 

รวมรำยรับทั้งสิ้น 35,427,750.98 40,739,932.49 37,428,298.16 41,061,340.32 40,073,263.30 



 

สถิติรำยจ่ำยของเทศบำลต ำบลบ้ำนสำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2553-2557 

หมวดรำยจ่ำย ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

รายจ่ายรวม 21,269,981.74 20,313,028.06 21,858,123.29 26.590.646.38 33,450,362.19 
 

สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในระยะที่ผ่ำนมำ ของเทศบำลต ำบลบ้ำนสำในปงีบประมำณ 2557 

ยุทธศำสตร ์

จ ำนวนโครงกำร 

ร้อยละ 

จ ำนวนงบประมำณ 

ร้อยละ 
ในแผนพัฒนา 

สามปี 
(2557-2559) 

ที่ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 

2557 

ในแผนพัฒนาสามป ี
(ล้านบาท) 

ที่ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ   
(ล้านบาท) 

1. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 62 25 40.33 28,189,000 3,316,387.45 18.83 

2. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและคุณภาพชีวิต ระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

10 4 40 590,000 234,660 1.33 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชน    

64 35 54.69 15,684,280 11,093,760.54 62.97 

4. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี    4 0.00 0 135,000 0.00 0.00 
5. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     17 6 35.30 4,360,000 2,972,000 16.87 

รวม 157 70  48,958,280 17,616,807.99  

 

 กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ 
กำรด ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกจิ 
ด าเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  เทศบาลต าบล บ้านสาได้ให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณ  

ตามกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง เพ่ือเป็นการลดปัญหาการว่างงาน ขยายโอกาสและส่งเสริมการกระจายรายได้ของ
ราษฎรให้การสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและก าจัดโรคระบาดของพืช  เพื่อลดปัญหาผลผลิตตกต่ า 

กำรด ำเนินงำนด้ำนสังคม 
ได้ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ  เช่น  สนามกีฬา , อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ให้กับหมู่บ้านที่ยังขาดแคลน  

รวมถึงส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต าบล  เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 

ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในต าบลตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดรวมถึงสนับสนุนด้านงบประมาณ 
ให้กับหน่วยงานในการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เช่น  การจัดการอบรมให้ความรู้
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   เป็นต้น 
 

กำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ได้ท าการก่อสร้างถนนคอนกรีต  รวมถึงปรับปรุงและซ่อมแซมถนนที่ใช้สัญจรไปมาให้อยู่ในสภาพ

ที่ใช้งานได้สะดวกได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณในการขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้านให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน รวมถึงการท ารางระบายน้ าเพ่ือป้องกัน
น้ าไหล ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร 

 



 

กำรด ำเนินงำนด้ำนแหล่งน้ ำ 
 

ได้ท าการก่อสร้างฝาย  ขุดลอกล าเหมืองและคลองส่งน้ าธรรมชาติ ขุดสระเก็บน้ า เพ่ือให้มีน้ า
เพียงพอส าหรับการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค 

 

กำรด ำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุข 
 

ได้สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการสนับสนุน 
งบประมาณในการพ่นยาก าจัดยุง  เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลาย 

ได้สนับสนุนงบประมาณการด าเนินการด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน  เพื่อพัฒนาปรับปรุงงานด้านสาธารณสุข  เพ่ือสุขภาพที่ดีของคนในต าบลบ้านสา 

 

กำรด ำเนินกำรดำ้นกำรเมืองกำรบริหำร 
 

ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ให้มี
การพัฒนาความรู้ในด้านการเมือง การปกครองและด้านกฎหมายการปกครองท้องถิ่น 

กำรด ำเนินกำรดำ้นกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
 

ให้มีการสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่เพ่ือเป็น
การเพ่ิมพูนทักษะในด้านการเรียนการสอนและพัฒนาสติปัญญาของเด็ก 

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันให้กับเด็กในวัยเรียน 
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านงานพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธีและประเพณีพ้ืนบ้าน 

การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด าเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้  ตามโครงการ “ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหา

ราชินี”โดยฟื้นฟูคืนความสมดุลให้ระบบนิเวศทางธรรมชาติและสร้างจิตส านึกให้ประชาชนรวมถึงภาครัฐให้มี
ส่วนในการร่วมกันปลูก  ดูแลและบ ารุงรักษาต้นไม้เพ่ือเป็นการสนองแนวพระราชด าริแห่งองค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ 
 

ศักยภำพของชุมชนและพื้นที่ 
  1) การรวมกลุ่มของประชาชน 
      จ านวนกลุ่มทุกประเภท 13 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม 

-กลุ่มอาชีพ  1 กลุ่ม 
   -กลุ่มออมทรัพย์  10  กลุ่ม   ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 10 

-กลุ่มร้านค้าสหกรณ์   2  กลุ่ม  คือ  ร้านค้าสหกรณ์ หมู่ที ่4 , หมู่ที่ 7 
  2) จุดเด่นของพ้ืนที่ 
   พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านสาเป็นที่ราบตั้งอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ าเขื่อนกิ่วลม  ซึ่ง
เป็นแหล่งเพาะปลูกและแหล่งประมงของราษฎรรวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมีแพไว้ส าหรับ
บริการนักท่องเที่ยว  นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง)จ ากัดอีกด้วย ส าหรับแพบริการ
นักท่องเที่ยว ตั้งอยู่   ณ  ชุมชนส าเภาทอง 



 

 
1. แพครูเออรี่   เจ้าของคือ  นายสายัณห์   แก้ววรรณรัตน์     
  โทร. 054-358363  , 081-9982483 
2. แพศรีเจริญ,แพอิงน้ ากลางดอย   เจ้าของคือ  นายวินัย  ดอกไม้งาม       
 โทร. 085-0396271  , 081-7646324 
3. แพอ้อมใจ เจ้าของคือ  นายศฤงคาร    จาดเนือง   
 โทร. 081-8120037 
4. แพสะเปาเงิน   เจ้าของคือ  นายประสิทธิ์    นิตยารส   
 โทร. 054-369113  , 081-9609766 
5. แพหมูอาร์ต เจ้าของคือ  นายทรงพล      ไชยยะ   
 โทร. 089-4345012  , 086-9196225 

  

เครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ 
  เทศบาลต าบลบ้านสาปัจจุบันมีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
   -รถยนต์   จ านวน    3   คัน 
   -รถยนต์อปพร.  จ านวน    1     คัน 
   -รถยนต์บรรทุกน้ า จ านวน    1   คัน 
   -รถบรรทุกขยะ  จ านวน    2 คัน 

-รถจักรยานยนต์  จ านวน    3   คัน 
   -เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน   43   เครื่อง 
   -เครื่องพิมพ์ดีด  จ านวน    1   เครื่อง 
   -อินเตอร์เน็ตต าบล จ านวน    1  เครื่อง 
   -เครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน   1      เครื่อง 
 

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



 

บทที่ 3 
กำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลบ้ำนสำ 

 

หลักกำรและแนวคิดในกำรวำงแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลบ้ำนสำ 

การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาจังหวัด
ล าปาง  

ในการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสา ได้น าหลักและ   แนวคิด
ของแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  (พ.ศ. 2555-2559) 
นโยบายรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดล าปาง แผนยุทธศาสตร์อ าเภอ แผนชุมชน มาใช้เป็นข้อมูล
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องในการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสา ดังนี้ 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  

วิสัยทัศน์ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ ๑๑ ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็นพ้องร่วมกัน
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งให้
เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน มุ่งสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง” 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีแนวคิดที่มีความต่อเนื่องจากแนวคิดของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-๑๐ โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลำงของ
กำรพัฒนำ” รวมทั้ง “สร้ำงสมดุลกำรพัฒนำ” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพ่ือให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปบนทำงสำยกลำง 

 

พันธกิจ 
 ๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ

คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  ภายใต้ระบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 

๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 

๓)  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

๔)  คุณภาพน้ าและอากาศ ร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับล าดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 



 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑.   ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับ 
๑.1  การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ

เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง  มุ่งปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้มีฐานการพัฒนาที่ท่ัวถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมาก
ขึ้น ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจาย
รายได้และเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน พัฒนาการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจ
เอกชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบ
การคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็น 

1.๒.  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจกชน และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ  มุ่งพัฒนาระบบบริการ
สาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้
น้อย การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนา
ระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและ
ชาย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถ
เข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.๓.  การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วน
ร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิด
อย่างสร้างสรรค์ เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง 
สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ิม
ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและ
การตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

1.๔. การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์
ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบ 
ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม  
 

๒.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
๒.๑ การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม  
๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทย

ทุกช่วงวัย  
  ๒.๓ การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะคน
ไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  
  ๒.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคน
ไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน 
  ๒.๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 
  

 ๓.  ยุทธศำสตร์ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร ควำมม่ันคงของอำหำรและพลังงำน ให้ความส าคัญกับ 
  ๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 



 

  ๓.๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความส าคัญกับการ
วิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  ๓.๓ การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต  
  ๓.๔ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร  มุ่งพัฒนาระบบการสร้าง
หลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกร 
  ๓.๕ การสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมข้ึน  
  ๓.๖ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร  
  ๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน  
 

 ๔. ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและย่ังยืน ให้ความส าคัญกับ 
  ๔.๑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความ 
เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ  
  ๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด  
  ๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม มุ่ง
พัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งก าลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่งทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ  
  ๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการด้านการเงิน โดยด าเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อ 
เหตุการณ์  
 ๕.   ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพื่อควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจและ
สังคม ให้ความส าคัญกับ 
  ๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ในอนุภูมิภาคต่างๆ  
  ๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาคมุ่งพัฒนา
พ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็น
ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมือง
ชายแดน  
  ๕.๓ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

  ๕ .๔ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่
สร้างสรรค ์ 
  ๕.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ  
  ๕.๖ การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต  ป้องกันภัยจาก
การก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัต ิและการแพร่ระบาดของโรคภัย  



 

  ๕.๗ การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
  ๕.๘ การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว  
  ๕.๙ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย 
  ๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่
ระดับชุมชนท้องถิ่น  
 ๖.  ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน ให้ความส าคัญกับ 
  ๖.๑ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  
  ๖.๔ การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
  ๖ .๕  การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่ งแวดล้อมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  ๖.๖ การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
  ๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ  
  ๖ .๘  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ  
 
ยุทธศำสตร์ของจังหวัดล ำปำง 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)  “นครแห่งเซรำมิกและหัตถอุตสำหกรรม สู่เกษตรสร้ำงสรรค์ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
         สืบสำนวัฒนธรรมวิถีล ำปำง เชื่อมโยงสู่ประตูอำเซียน” 
 
พันธกิจ (Mission)   
  1. เสริมสร้าง พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมเซรามิก
และหัตถอุตสาหกรรมให้โดดเด่นและมีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  2. พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงสภาพเดิม 
  3. ส่งเสริมให้มีการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากล สร้างมูลค่า 
เพ่ิม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
และภาคพาณิชยกรรมโดยใช้อัตลักษณ์และองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างความแตกต่างและความโดดเด่น 
  5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้มคีวามเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน รักวัฒนธรรม 
ท้องถิ่นและถิ่นก าเนิดตามวิถีล าปางโดยด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  6. จัดท าผังและแผนเพ่ือให้เกิดความพร้อมทางด้านโครงสร้างทางกายภาพ บุคลากร การ
บริหารจัดการ ในการพัฒนาพื้นท่ีของจังหวัดให้ก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคเหนือตอนบน 



 

เป้ำประสงค์รวม 

  ความเป็นเลิศด้านเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมศูนย์กลางโลจิสติกส์ภาคเหนือตอนบน โดด
เด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม สร้างรายได้ผ่าการสร้างมูลค่าเพ่ิม อนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างความสมดุลระบบนิเวศและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นฐาน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดล ำปำง 
  จากวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด  น ามาสู่การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา            
6 ประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1. ส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งเซรามิกและสินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและมีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดล าปาง 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดล าปางให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงสภาพและยั่งยืน 

3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 
4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสามารถด ารงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดล าปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ 

อย่างเป็นระบบ 
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอ ำเภอแจ้ห่ม 

วิสัยทัศน์อ าเภอแจ้ห่ม   
“ เป็นแหล่งผลิตสินค้ำเกษตร  เป็นเขตลดยำเสพติด   พึ่งเศรษฐกิจชุมชน   ภำคประชำชนเข้มแข็ง 

ยังคงแหล่งทรัพยำกรที่ส ำคัญ” 

 โดยมีรายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้  
1. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน 
2. ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
4. ส่งเสริมเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร 
5. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการบริการประชาชน 
6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
8. การจัดการศึกษา 
9. การจัดการด้านศาสนาและวัฒนธรรม 



 

 

นโยบำยกำรพัฒนำของคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลบ้ำนสำ 

 1. ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1  พัฒนาก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ให้มีความสะดวกในการคมนาคมในทุก
เส้นทาง อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้ง
ถนนไปสู่พ้ืนที่การเกษตร 
  1.2 พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตรกรรม คลองส่งน้ า การขุดลอกเหมือง ฝายไม่ให้ตื้น
เขิน เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง รวมทั้งการพัฒนาระบบทางระบายน้ าได้สะดวก ไม่
ท่วมขังในพ้ืนที่ ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
  1.3 พัฒนาปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ และการขยายเขตไฟฟ้า ให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงและถนนทางสาธารณะมีไฟฟ้าส่องสว่างทุกเส้นทางอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  1.4 พัฒนาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน และขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ครัวเรือนได้ มี
น้ าประปาที่มีความสะอาด มีมาตรฐานและปลอดภัยต่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชนให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึงในทุกหมู่บ้าน 
  1.5 การจัดท าผังเมืองรวมของเทศบาล เพ่ือจัดพ้ืนที่ของเทศบาลให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสม เป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือรองรับต่อความเจริญเติบโตของ
ท้องถิ่นในอนาคต 
 

2. ด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  2.1 พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่า ปลูกต้นไม้ในท่ีสาธารณะ การรักษาป่าชุมชน เป็นต้น 
  2.2 พัฒนาพ้ืนที่สาธารณะในหมู่บ้าน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพภูมิทัศน์ที่
สวยงาม จัดท าเป็นพ้ืนที่สวนสาธารณะ ให้ประชาชนได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและออกก าลังกายในพ้ืนที่ทุก
หมู่บ้าน  
  2.3 พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพ่ือให้พ้ืนที่หมู่บ้านมีความสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่มีปัญหาตกค้างในพ้ืนที่ 
  2.4 การส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง สมบูรณ์ ห่างไกลจากยาเสพติด 
  2.5 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น การป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษ สุนัขบ้าน 
และโรคติดต่อทุกชนิด เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคภัย 
  2.6 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ อสม. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจและ
สุขภาพที่ด ี
 
 
 
 
 



 

3. ด้ำนเศรษฐกิจ 
  3.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน กลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและ
รายได ้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยยึดแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.2 ส่งเสริม สนับสนุน การท าอาชีพเกษตรกรรมของประชาชนในพื้นท่ีทุกหมู่บ้าน 
  3.3 การส่งเสริมสนับสนุนการประกันราคาพืชผลผลิตตกต่ า เพ่ือให้เกษตรกรได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพ ได้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการผลิตสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีช่องทางในการจ าหน่ายได้ 
 

4. ด้ำนกำรศึกษำและวัฒนธรรมและประเพณี 
  4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)
อย่างทั่วถึง 
  4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้มีความรู้ในการเรียน มีสื่อการเรียนที่เหมาะสม 
  4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ให้มีการปฏิบัติและสืบทอดต่อไป 
  4.4 สนับสนุนการพัฒนา ปรับปรุง บูรณะวัดทุกวัดในพ้ืนที่ ให้มีความสะอาด สวยงาม 
เหมาะสม เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์และการสืบทอดพระพุทธศาสนา 
  4.5 ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีของท้องถิ่น เช่น ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ,ประเพณี
ตานก๋วยสลาก ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง และประเพณีบวงสรวงเจ้า
พ่อพญาค าลือ ให้สืบสานต่อไป 
 
 

5. ด้ำนกีฬำและนันทนำกำร 
  5.1 การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้เล่นกีฬา ออกก าลังกาย เช่น การจัดการแข่งขัน
ของนักเรียน เยาวชน ประชาชน กีฬาของกลุ่ม อสม.กีฬาของผู้สูงอายุ เป็นต้น  รวมทั้งการสนับสนุนกีฬาชก
มวยให้มีมาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนมีความสามัคคี มีน้ าใจนักกีฬา และห่างไกลจากภัยยาเสพติด 
  5.2 การพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา ลานกีฬาในพ้ืนที่ เพ่ือใช้ในการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬาให้มีความเหมาะสม และการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การเล่นกีฬาให้ทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึง 
 

6. ด้ำนสังคมและสวัสดิกำรสังคมสงเครำะห์ 
  6.1 ส่งเสริมดูแลสวัสดิการให้กับประชาชนทุกเพส ทุกวัย ทุกกลุ่มอายุ เพ่ือให้ประชาชนมี
ความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพ่ึงตนเองได้ 
  6.2 ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ จะได้รับเบี้ยยังชีพ ตามหลักเกณฑ์นโยบายของรัฐบาล
ทุกคนและทั่วถึงกัน 
  6.3 ส่งเสริม ปลูกฝัง ความรู้รักสามัคคี จัดระเบียบชุมชน รักษาความสงบ เรียบร้อยความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



 

  6.4 จัดให้มีการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูนอกสถานที่ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านอาชีพและ
ประสบการณ์ แก่กลุ่มสตรี ผู้น าชุมชน และในการพัฒนาบุคลากรของพนักงานเทศบาลต าบลบ้านสา 
  6.5 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ อปพร.และต ารวจบ้าน ในการดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

7. ด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร 
  7.1 บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส รวดเร็ว โดยยึดหลักการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล  
  7.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจ ในการปกครองระบบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของเทศบาล 
  7.3 ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย 
  7.4 บริหารงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล โดยถือประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน  โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  การก าหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านสา ตามที่กล่าวมา ล้วนมุ่งเน้นการ
มีส่วนร่วมของพ่ีน้องประชาชน และเพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชน ในต าบลบ้านสา ดังนั้นการ
ด าเนินงานในแต่ละภารกิจแต่ละโครงการ จะสามารถเดินหน้าได้ต้องอาศัยตามปัจจัยที่ส าคัญคือ การมีส่วน
ร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน ที่จะต้องช่วยกันเป็นพลังที่ส าคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลบ้ำนสำ 

( Swot Analysis) 
  

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อน จุดแข็ง รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงโอกาส และ
ภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น โดย
ใช้เทคนิค Swot Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 

จุดแขง็ (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1.   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กร 
 
2.  การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานมีความใกล้ชิด

เป็นกันเอง 

3.  บุคลากรมีความตื่นตัวและต้องการพัฒนาประสิทธิภาพ
การท างานในด้านต่าง ๆ 

4.  มีความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ 

5.  มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร 

6.  มีการประชุมวางแผนการด าเนินงานระหว่างผู้บริหารและ 
ผู้ปฏิบัติ 

7. ประชาชน ชุมชน องค์กรภาคประชาชนและหน่วยงาน
ของรัฐให้การสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบติดตามการ
ด าเนินงานของเทศบาล 

1.  มีงบประมาณในการบริหารน้อย  ไม่สามารถพัฒนาตามความ   
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  และตามความจ าเป็นเร่งด่วน 

2. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในบางครั้งเกิดความผิดพลาด 

3. บุคลากรมีไม่เพียงพอกับจ านวนงาน 

  

 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1.  รัฐก าหนดนโยบายเป็นจังหวัดแบบบูรณาการท าให้การ
บริหารเป็นไปอย่างคล่องตัว 

2.  การอุดหนุนงบประมาณจากภาครัฐ 

3. พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
เป็นกลไกในการขับเคลื่อน 

4.  การปฏริูประบบราชการเป็นโอกาสในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพองค์กร 

6.  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการพัฒนา 

1.  ภูมิประเทศเป็นลักษณะเป็นพืน้ท่ีป่าค่อนข้างกว้าง ดูแลไม่ทั่วถึง 

2.  สภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเป็นผลท าให้ประชาชนไม่ให้ความสนใจต่อการ
มีส่วนร่วม  เนื่องจากต้องห่วงใยภาระปากท้องของครอบครัว 

3.  ปัญหาครอบครัวโดยเฉพาะปญัหายาเสพตดิที่ยังไม่หมดสิ้น 

4.  การขาดสามญัส านึกจากองค์กรภาคเอกชน  ในการลักลอบทิ้ง
สารพิษหรืออุปกรณม์ีสารพิษ 

5.มีการลักลอบตัดไม้และเผาป่า 

6.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเท่าท่ีควร 

 
 

 

 



 

บทท่ี 4 
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ ( Mission) และจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ ( Goals) 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “การคมนาคมสะดวก มีความรู้ทันสมัย การอนามัยเป็นเลิศ สิงแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ พัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลาง ในการท่องเที่ยวแบบครบวงจร” 

พันธกิจ ( Mission) 

1. พัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา 
2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู  สืบสานศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และท านุบ ารุงศาสนา 
4. พัฒนาสังคมและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
5. เพ่ิมรายได้  ลดรายจ่ายและส่งเสริมอาชีพ 
6. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและคุณภาพผลผลิต 
7. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่และได้มาตรฐาน 
8. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
9. อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. สร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน 
11. พัฒนาระบบการบริหารและบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 

จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ ( Goals) 
 

 1. ประชาชนได้รับการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึง  เสมอภาค  และมีคุณภาพ   
 2. มีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ   
 3. ทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์สืบสานและท านุบ ารุง  
 4. ประชาชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  เป็นธรรมและเสมอภาค 

5. ประชาชนมีรายได้เพียงพอกับการด ารงชีวิต มีคุณภาพและยั่งยืน 
6. ผลิตภัณฑ์สินค้ามีคุณภาพ เพ่ิมพูนรายได้ 
7. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน/ชุมชน 
8. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและเป็นที่รู้จัก 
9. ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการด ารงชีวิตและทรัพย์สิน 
10. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  เพ่ือให้ประชาชนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด  มี

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  ในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
11. มีการพัฒนาระบบการบริหารและบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
12. ประชาชน/ชุมชน  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
13. สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ 



 

บทที่ 5 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 

โดยก าหนดยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง   
จ านวน 5  ยุทธศาสตร์  16  แนวทาง  ดังนี้  
 

 1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  มี  4  แนวทำง  คือ 
 1.1   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา ถนน สะพาน 
 1.2   การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 1.3  การไฟฟ้าสาธารณะ 

1.4  การวางผังเมือง 
 

 2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  มี  2  แนวทำง  คือ 
 2.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.2  การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคม/ชุมชน และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย มี  5  แนวทำง  คือ 
 3.1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

3.2  การศึกษา 
 3.3  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.4  การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 3.5  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  มี  3  แนวทำง  คือ 
 4.1  การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
 4.2  การส่งเสริมตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 

 4.3  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร มี  2  แนวทำง  คือ 
 5.1  การพัฒนาบุคลากร 

 5.2  การปรับปรุงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 

 



 

บทที่ 6 
กำรน ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 

 

6.1 องค์กรรับผิดชอบในกำรติดตำมและประเมินผล 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  ข้อ  28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
4. หัวหน้าสว่นการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นท่ีคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
 

โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

     3. รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ตลอดจนประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
    4.  แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
6. 2.  ก ำหนดวิธีกำรติดตำมและประเมินผล 
           แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 
 

                    1.  การติดตาม  (Monitoting)การติดตาม  จะท าให้ทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาสามปี  ถึงระยะใดแล้วซึ่งใช้เทคนิคเครื่องมือในการติดตาม  เช่น Gant Chant ท าให้หน่วยงาน
สามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการด าเนินการในช่วงใด  ตรงก าหนดเวลาที่ได้วาง
ไว้หรือไม่โดยใช้เครื่องมือดังกล่าว 
                    2.  การประเมินผล (Evaluatinon)  จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Crieria) และ
ตัวชี้วัด (Indicators)  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินผลเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบ มีมาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับโดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ  3   ระดับ  คือ 
                       1.  เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน 
                       2.  เกณฑ์การประเมินโครงการ 
                       3.  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  ได้ด าเนินการดังนี้ 



 

                              3.1  การติดตามและประเมินผล  เมื่อโครงการด าเนินการแล้วเสร็จหรือก่อน
ด าเนินการตามโครงการ ๆละ  1  ครั้ง  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                              3.2  การติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยการ
ประเมินความส าเร็จหรือความคืบหน้าในการน าแผนงาน / โครงการ  ตามแผนพัฒนาสามปีมาปฏิบัติอย่าง
น้อยปีละ  1  ครั้ง 
                              3.3  เพ่ือประเมินผลแล้วเสร็จ  คณะกรรมการ ฯ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


