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  ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

 
 

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 

  แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิด
ที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนว
ทางการพัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะ
มีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด  
  นอกจากนี้ แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ไปจัดท างบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่าน
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
  ๑) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการแปลงแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติในรอบระยะเวลาสามปี 
  ๒) เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบ               
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๓) เพ่ือแสดงการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุใน
เอกสารงบประมาณประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
  ๔) เพ่ือแสดงถึงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและ
มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 

๕) เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

๖) เพ่ือลดปัญหาความซ้ าซ้อนในการท างาน และลดความเสี่ยงจากการบริหารที่ไร้ทิศทาง 
๗) เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี 
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1.3 ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล สามารถด าเนินการได้  7  ขั้นตอน  ดังนี้ 
1)ขั้นตอนการเตรียมการจัดท าแผน 
2)ขั้นตอนการคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
3)ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
4) ขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
5)ขั้นตอนการจัดท ารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 
6)ขั้นตอนการจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
7)ขั้นตอนการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 

๑.๔ ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและ
ส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนด
แนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สาธารณะสูงสุดทรัพยากรการบริหารหรือปัจจัยพื้นฐานทางการบริหาร ๔ ประการ (๔ M) ประกอบไปด้วย 

คน (Man = M) ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกระดับ ซึ่งจะมีความแตกต่าง หลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะและทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องน าศักยภาพของก าลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 

เงิน (Money = M) ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองและแหล่งงบประมาณ
ภายนอกรวมทั้งมาตรฐานการประหยัดงบประมาณรายจ่าย 

วัสดุอุปกรณ์ (Material = M) หมายถึง เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถ
น ามาใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัย 
เพ่ือรองรับความก้าวหน้าของสังคมในการพัฒนาท้องถิ่น 

การบริหารจัดการ (Method or Management = M) เป็นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสาม
ประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

----------------------------------- 
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ส่วนที่๒ 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นของเทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำ 

------------------------------------ 
๑.  สภำพทั่วไป 
๑.๑ ที่ตั้ง 
 ต าบลบ้านเป้า  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอหนองสูง  ที่ท าการเทศบาลต าบลบ้านเป้า  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 
๕  ต าบลบ้านเป้า  อ าเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร  ถนนสายส าคัญ  คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๒๓๗๐  เชื่อมต่อระหว่างอ าเภอหนองสูง  กับ  อ าเภอนิคมค าสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร  ต าบลบ้านเป้า  อยู่
ห่างจากที่ว่าการอ าเภอหนองสูง  ๑๐  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากจังหวัดมุกดาหาร  ประมาณ  ๕๖  
กิโลเมตร 
๑.๒   เนื้อที่   

ต าบลบ้านเป้ามีเนื้อที่โดยประมาณ  ๓๘  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๒๓,๗๕๐  ไร่ แบ่งการใช้ 
ประโยชน์ในที่ดินออกเป็นดังนี้ 

 -  พ้ืนที่การเกษตร  ประมาณ ๑๐,๗๕๐  ไร่ 
 -  พ้ืนที่ป่าไม้และภูเขา ประมาณ ๑๑,๐๔๔  ไร่ 
 -  พ้ืนที่แหล่งน้ า  ประมาณ   ๑,๔๙๐  ไร่ 
 -  พ้ืนที่เขตชุมชน/หมู่บ้านประมาณ     ๔๖๖   ไร่ 

๑.๓   ลักษณะภูมิประเทศ 
ต าบลบ้านเป้ามีลักษณะทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  และที่ราบเชิงเขา  มีพ้ืนที่ป่าไม้และ

ภูเขามากถึงร้อยละ  ๕๕.๗๓  ของพ้ืนที่ทั้งหมด  โดยมีภูเขาล้อมรอบ เช่น  ภูผาขาว  ภูผาแดง  ภูจ้อก้อ  
เป็นต้นลักษณะป่าไม้เป็นป่าเบญจพรรณยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์  และในป่าไม้ยังมีพืชสมุนไพรหลากหลาย
ชนิด  สัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม  มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่เขตการปกครองต่างๆ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ        ติดต่อกับ     ต าบลโนนยาง , ต าบลหนองสูง  อ าเภอหนองสูง   
  ทิศใต้         ติดต่อกับ     ต าบลหนองสูงใต้  อ าเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร    

 อ าเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ    ต าบลหนองสูง, ต าบลหนองสูงใต้ อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร 
  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ   อ าเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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๑.๔   กำรปกครอง 
ต าบลบ้านเป้าแบ่งการปกครองออกเป็นหมู่บ้าน  จ านวน  ๖  หมู่บ้าน  ซึ่งจ านวนหมู่บ้านทั้งหมดอยู่

ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป้าเต็มทั้งหมู่บ้าน ( ไม่มีการปกครองที่ถ่ินอื่นในเขต เทศบาลต าบลบ้านเป้า ) ได้แก่ 
- หมู่ที่  ๑  บ้านภูโดย นายเผด็จศักดิ์   แสนโคตร เป็นก านัน มีพ้ืนที ่   ๓,๘๔๙  ไร่ 

 - หมู่ที่  ๒  บ้านภูโดย นายพฒันา     นามเหลา เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีพ้ืนที ่    ๓,๐๒๓  ไร ่
 - หมู่ที่  ๓  บ้านเป้าโดย นายเสน่ห์   สารไชย    เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีพ้ืนที่     ๓,๔๐๖  ไร ่
 - หมู่ที่  ๔  บ้านค าพ้ี โดย นายอุทาน อาจวิชัย เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีพ้ืนที่     ๕,๓๕๖  ไร ่
 - หมู่ที่  ๕  บ้านเป้าโดย นายชัยมงคล   ไตรยวงค์    เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีพ้ืนที่     ๕,๒๖๘  ไร ่
 - หมู่ที่  ๖  บ้านป่าแสด โดย นายสมบูรณ์ อาจวิชัยเป็นผู้ใหญ่บ้าน มีพ้ืนที่     ๒,๘๔๘  ไร ่

๑.๕   ประชำกร 
ต าบลบ้านเป้ามีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  ๑,173  ครัวเรือน  มีประชากร รวมจ านวน  ๓,๕65 คนแยก

เป็นชายจ านวน๑,๗56  คนและหญิง จ านวน  ๑,๘09คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ๙3.89 คน / ตาราง
กิโลเมตร  แยกจ านวนครัวเรือน/ ประชากรออกเป็นรายหมู่บ้าน  ตามรายละเอียดตารางดังต่อไปนี้ 

๑.๕.๑ ตำรำงแสดงจ ำนวนครัวเรือน/ประชำกรต ำบลบ้ำนเป้ำแยกตำมหมู่บ้ำน 

ชื่อหมู่บ้ำน/หมู่ที่ จ ำนวนครัวเรือน 
จ ำนวนประชำกร 

หมำยเหตุ 
ชำย หญิง รวม 

บ้านภู หมู่ที่ ๑ ๑82 ๒๗4 ๒76 ๕๕0 **แหล่งข้อมูล 
-ฝ่ายทะเบียน 
ราษฎร์ ที่ท าการ 
ปกครองอ าเภอ 
หนองสูง ณ  
เมษายน๒๕๕7 

บ้านภู หมู่ที่ ๒ ๒๐9 ๒๖9 ๒๘๔ ๕๔3 

บ้านเป้าหมู่ที่ ๓ ๒๗5 ๔01 ๔14 ๘15 
บ้านค าพ้ีหมู่ที่  ๔ ๒๐8 ๓๔6 ๓52 ๖98 

บ้านเป้า หมู่ที่ ๕ ๒๒3 ๓๔4 ๓๓1 ๖75 

บ้านป่าแสดหมู่ ๖ ๗๖ ๑๒2 ๑๕2 ๒๗4 
รวมทั้งสิ้น ๑,๑73 ค/ร ๑,๗56คน ๑,๘09คน ๓,๕65คน 

 
๒. สภำพทำงเศรษฐกิจ 
 ๒.๑  อำชีพ 

     ประชาชนในต าบลบ้านเป้า ประกอบอาชีพต่างๆ คิดเป็นอัตราส่วนของประชาชนทั้งหมดดังนี้ 
 -   เกษตรกรรม    คิดเป็นอัตราร้อยละ   ๕๗ 
 -   รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นอัตราร้อยละ    ๖ 
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 -   รับจ้างทั่วไป    คิดเป็นอัตราร้อยละ    ๖ 
 -   ค้าขาย    คิดเป็นอัตราร้อยละ    ๒ 
 -   อ่ืนๆ (นักเรียน/นักศึกษา/นักบวช/ภิกษุ/สามเณร)   คิดเป็นอัตราร้อยละ    ๒๙ 

 
๒.๒  หน่วยธุรกิจในเขต  เทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำ 

-   ปั๊มน้ ามัน( รวมทั้งปั๊มหลอด)  4 แห่ง 
-   โรงสีข้าว    ๒6 โรง 
-   ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์  5 แห่ง 
-   ร้านอาหาร    5 แห่ง 
-   ร้านค้าทั่วไป    ๒8 แห่ง 
-   ร้านค้าสหกรณ ์                             7         แห่ง 
-   รา้นเย็บตุ๊กตา    ๑ แห่ง 
-   ร้านแค๊ปหมู    ๑ แห่ง 
-   ร้านขายน้ าปลา    1 แห่ง 
-   ร้านขายแหนม    1 แห่ง 
-   ร้านขายไอศกรีม    1 แห่ง 
-   อู่ซ่อมรถ     1 แห่ง 
-   โรงปุ๋ยหมักชีวภาพ    1 แห่ง 
-   ร้านบ้านเช่า      ๓ แห่ง 
-   ร้านวัสดุก่อสร้าง   ๑ แห่ง 
-   ร้านหล่อเสา    ๑ แห่ง 
-   ร้านถ่ายเอกสาร   ๑ แห่ง 
-   ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม  5        แห่ง 
 

๓. สภำพทำงสังคม 
๓.๑ กำรศึกษำ 

๑.  โรงเรียนประถมศึกษำ  จ ำนวน ๓ แห่ง คือ 
๑.๑ โรงเรียนบ้ำนเป้ำ-ป่ำแสด 
 - ครู /บุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน  ๑๑ คน ชาย  ๖ คน หญิง ๕  คน 



6 
 

 - นักเรียนทั้งหมด   ๑๓0  คน ชาย  ๖1 คน หญิง  ๖9  คน 
๑.๒ โรงเรียนบ้ำนค้ ำพี ้
 - ครู /บุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน  ๖  คน ชาย  ๕  คน หญิง ๑ คน 
 - นักเรียนทั้งหมด  57  คน ชาย  ๒๗  คน หญิง  ๓0  คน 
๑.๓ โรงเรียนบ้ำนภ ู
 - ครู /บุคลากรทางการศึกษา  
               จ านวน  ๖ คน ชาย ๕ คน หญิง    ๑คน 
 - นักเรียนทั้งหมด  57  คน ชาย  29  คน หญิง  28 คน 
๒.  โรงเรียนมัธยมศึกษำ  จ ำนวน ๑แห่ง คือ 
๒.๑ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 
 - ครู  /บุคลากรทางการศึกษา   
               จ านวน  ๑2  คน               ชาย  ๖  คน หญิง    6  คน 
 - นักเรียนทั้งหมด  198  คน ชาย  ๑๐5 คน หญิง  ๙๓  คน 
๓.  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขตเทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำ  จ ำนวน    ๓ แห่ง คือ 
๓.๑ ศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียนบ้ำนภู หมู่ที่ ๑ 
 - ครู  จ านวน  ๒  คน  ชาย  -  คน หญิง  ๒  คน 
 - นักเรียนทั้งหมด  ๒2   คน ชาย  ๑1  คน หญิง  11  คน 
๓.๒ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำพี้  หมู่ที่ ๔ 
 - ครู  จ านวน  ๒  คน  ชาย -  คน หญิง  ๒ คน 
 - นักเรียนทั้งหมด  16  คน ชาย  4  คน หญิง   ๑2  คน 
๓.๓ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเป้ำ หมู่ที่ ๓ 
 - ครู  จ านวน  ๓  คน  ชาย  -  คน หญิง ๓  คน 
 - นักเรียนทั้งหมด  ๓๒   คน ชาย  ๑5  คน หญิง  ๑7  คน 
๔.  ศูนย์กำรเรียนชุมชนประจ ำต ำบล ๑ แห่ง 
๕.  ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน ๖ แห่ง 

๓.๒  สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ 
-  วัด / ส านักสงฆ์    ๑๖ แห่ง 

๓.๓  กำรสำธำรณสุข 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ๑ แห่ง 



7 
 

-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   ๑ แห่ง 
 -  อัตราการใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ  ๑๐๐ 

๓.๔  ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-   สถานีต ารวจ /ป้อมต ารวจ   ๑ แห่ง 
-   สถานีดับเพลิง    - แห่ง 

 หมำยเหตุ  ทุกหมู่บ้านมีการจัดเวรยามรักษาความสงบเรียบร้อยในยามค่ าคืนตลอด 

๔. กำรบริกำรพื้นฐำน 
๔.๑  กำรคมนำคม 

การคมนาคมของต าบลบ้านเป้ามีถนนลาดยาง  รพช.  สายนิคมค าสร้อย-หนองสูง  ผ่านต าบล
หนองสูงเหนือ – ต าบลหนองสูง – ต าบลบ้านเป้าจนถึงต าบลหนองสูงใต้  จ านวน  ๑  สาย  คิดเป็น
ระยะทางประมาณ  ๘  กม.  นอกจากนั้นยังมีถนนภายในหมู่บ้าน  แยกเป็นถนน คสล.  จ านวน  ๒๒  สาย  
และถนนลูกรัง/ถนนดิน   

 

จ านวน  ๒๓  สาย  การเดินทางภายในหมู่บ้าน/ไปยังต าบล-อ าเภอ-จังหวัด(อ่ืนๆ)โดยรถยนต์สองแถว
ประจ าทาง  รถยนต์โดยสารประจ าทาง  รถจักรยานยนต์  และรถยนต์ส่วนบุคคล 

๔.๒  กำรโทรคมนำคม 
-  ที่ท าการไปรษณีย์ประจ าต าบล(ชั่วคราว)  ๑ แห่ง 
-  โทรศัพท์สาธารณะ    ๔ แห่ง 
-  วิทยุสื่อสารประจ าส านักงาน   ๖ แห่ง 

  นอกจากนั้นยังติดต่อสื่อสารโดยวิทยุและโทรศัพท์ส่วนบุคคล(มือถือ) 

๔.๓  กำรไฟฟ้ำ 
พ้ืนที่ต าบลบ้านเป้ามีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 

๔.๔  แหล่งน้ ำ 
-  ล าห้วย/ล าน้ า  คู  คลองตามธรรมชาติ    ๗ สาย 
-  หนองน้ า  สระน้ าสาธารณประโยชน์และสระน้ าเอกชน ๕ แห่ง 
-  ฝาย คสล. / ท านบกักเก็บน้ าแบบต่างๆ    ๑๓ แห่ง 
-  บ่อน้ าตื้น      ๑๔ แห่ง 
-  บ่อบาดาล                27 แห่ง 
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-  ระบบประปาหมู่บ้าน      ๑๔ แห่ง 
-  ถังเก็บน้ า  คสล.       ๘๙ แห่ง 
-  โอ่งซีเมนต์ ขนาดความจุ  ๒๐๐๐  ลิตร   ๕๓๗ ใบ 

๕. ข้อมูลอ่ืนๆ 
๕.๑  ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่  

- ป่าไม้คิดเป็นร้อยละ  ๓๐  ของพ้ืนที่ทั้งหมดหรือประมาณ  ๑๕.๑๒๘  ไร่  ซึ่งเป็นป่าไม้เบญจ
พรรณอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก ในป่าไม้มีพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดและมีสัตว์ป่าหลายประเภทอาศัยอยู่
อย่างชุกชุม 

-  แหล่งน้ าต าบลบ้านเป้ามีล าห้วยหลายสาย  เช่น  ห้วยกระเบียน  ห้วยน้ าบ่อ  ห้วยแล้ง ห้วยแต่
ละสายส่วนมากก่อก าเนิดจากภูเขาและป่าไม้ในเขตต าบล  นอกจากนั้นยังมีแหล่งน้ าใต้ดินที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ หรือท่ีเรียกว่า “ น้ าซับ “ เป็นต้น 

 
๕.๒  มวลชนจัดตั้ง 

-  ลูกเสือชาวบ้าน   ๒ รุ่น  ๒๘๕ คน 
-  ไทยอาสาป้องกันชาติ   ๑ รุ่น  ๘๕ คน 
-  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ ๑ รุ่น  ๑๕๐ คน 
-  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๒ รุ่น  ๒๔๐ คน 
-  อาสาสมัครป้องกันไฟป่า  ๒ รุ่น  ๖๕ คน 
-  หน่วยกู้ชีพ    ๒ รุ่น  ๒๕ คน 
 

๖. ศักยภำพภำยในต ำบล 
ก. ศักยภำพของเทศบำลต ำบล 

(๑)  บุคลำกร  จ ำนวน  ๒๗ คน 
 -  ต ำแหน่งในส ำนักงำนปลัดเทศบำลต ำบล 21 คน 
  พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  ๑1 คน 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  - คน 
  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  4 คน 
  พนักงานผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  ๖ คน 
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-  ต ำแหน่งในส่วนกำรคลัง    ๕ คน 
  พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  3 คน 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  ๑ คน 
  พนักงานทั่วไป   จ านวน  1 คน 
 -  ต ำแหน่งในส่วนโยธำ    ๓ คน 
  พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  ๒ คน 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  ๑ คน 
  พนักงานทั่วไป   จ านวน  - คน 
 
(๒)  ระดับกำรศึกษำ  พนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง เทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำ ๒8  คน 
 -  ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา      ๘ คน 
 -  ระดับปริญญาตรี     ๑๗ คน 
 - ระดับปริญญาโท                              3      คน
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โครงสร้ำงสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายค ามี   ปัททุม 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเป้า 

นายค ามาย  อาจวชิยั 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

 

นายศกัดา   อาจวชิยั 
รองประธานสภาเทศบาล ต.บา้นเป้า 

นายวทีิ    อาจวชิยั 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

 

นายศกัดาชยั  ปัททุม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

 

นายบริบูรณ์    อาจวชิยั 
เลขานุการสภาเทศบาล ต.บา้นเป้า 

นางเกวลิน  สญัจรดี 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

 
 
 
 
 

นางณฐักาญจน์   ปัททุม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

 

นายไข่มุข  ไตรยวงค ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

 

นายเกรียงไกร   อาจวชิยั 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

 

นายสมบติั   ไตรยวงค ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

 

นายสมสมยั  วงัวงค ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
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โครงสร้ำงคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชูวทิ    กุมารสิทธ์ิ 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป้า 

นายสมเภา  อาจวชิยั 
รองนายกเทศมนตรี ต.บา้นเป้า (คนท่ี ๒) 

นายประสิทธ์ิ    นามกา 
รองนายกเทศมนตรี ต.บา้นเป้า (คนท่ี ๑) 

นายสิรพงษ ์  นามเหลา 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ต.บา้นเป้า 

นางบารนี   ศรีสมบูรณ์พงศ ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี ต.บา้นเป้า 
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                                 โครงสร้ำงส่วนรำชกำรเทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชูวทิ   กมุารสิทธ์ิ 
นายกเทศมนตรีต าบลบา้นเป้า 

ส.ต.อ.ทองสอน   พลูเพ่ิม 
นกับริหารงานเทศบาล ๗ 

นางจารุวรรณ   แสงไกร 
นกับริหารงานทัว่ไป ๖ 

นายทวชิ  นอ้ยทรง 
นกับริหารงานช่าง ๗ 

--------------- 
เจา้พนกังานพสัดุ   

นางสาวนราวดี  งานไว 
เจา้พนกังานการเงินและบญัชี  

นายท านอง  ตน้จนัทร์ดี 
ผช.จนท.จดัเก็บรายได ้
พนกังานจา้งภารกิจ 

นายชยัวฒัน์  กิตติวรประพนัธ์ 
นายช่างโยธา  

นางสุทธาทิพ   กลุวงค ์
จนท.วเิคราะห์นโยบายและแผน 

๕ 

นายธกร  ประเสริฐการ 
นิติกร  

นางสาวศิริญพชัญ ์ ไตรยวงค ์
บุคลากร  

นายอนุพงษ ์ กลางประพนัธ ์
นกัวชิาการเกษตร  

นายเดชจิตร์ สุนทรส 
ผูช่้วยนายช่างโยธาพนกังานจา้งภารกิจ 

 

นางจรรยารักษ ์  อาจวชิยั 
พนกังานจา้งทัว่ไป 

นางกญัญณ์พชัญ ์  อาจวิชยั
นกัพฒันาชมุชน 

นาคกพฒันาชุมชน ๓  

นางกมลพร  ภูไท 
พนกังานจา้งทัว่ไป 

นางสาวสายสุดา  ไตรยวงค ์
นกับริหารงานคลงั ๖ 

นางสมพร  กลางประพนัธ์ 
เจา้พนกังานจดัเก็บรายได้

เก็บรายได ้ ๔ 

จ.อ.เจียมรัตน์  ศรีจ าพลงั 
จพง.ป้องกนัฯ  

นางสาวเพญ็นภา   ทองดี 
พนกังานจา้งทัว่ไป 

นายพานิช   อาจวิชยั 
พนกังานจา้งทัว่ไป 

นางสาวหวานตา  สุวรรณพนัธ์ 
เจา้พนกังานธุรการ  

นางยวุพร   ไตรยวงค ์
จนท. บริหารงานทัว่ไป 

นางสาววรรเพญ็  รักบุญ 
นกัวชิาการศึกษา 
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 (๓)   รำยได้เทศบำลต ำบล 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕5  26,158,796.84 บำท  แยกเป็นปี’๕6บำท 
รายได้ที่เทศบาลต าบลจัดเก็บเอง   390,691.07 บาท 463,168.49บาท 
รายได้ที่ส่วนราชการจัดเก็บให้ 7,916,395.77 บาท    13,591,104.28บาท 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ๙,๗๒๙,๑๔๐.๒๓ บาท  ๙,658,699.๐๐ บาท 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  8,798,289.00 บาท      7,056,100.๐๐ บาท 
ศักยภำพของชุมชนและพื้นที่   

(๑)   กำรรวมกลุ่มของประชำชน    ๕๖ กลุ่ม 
 แยกเป็นกลุ่ม 
 
 -   กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต    ๕ กลุ่ม 
 -   กลุ่มร้านค้าสวัสดิการ     ๗ กลุ่ม 
 -   กลุ่มเลี้ยงสัตว ์     ๘ กลุ่ม 
 -   กลุ่มจักรสาน      ๓ กลุ่ม 
 -   กลุ่มหัตถกรรมฝีมือ             ๑๐ กลุ่ม 
 -   กลุ่มแปรรูปอาหาร     ๖ กลุ่ม 
 -   กลุ่มทอผ้า      ๖ กลุ่ม 
 -   กลุ่มผลิตปุ๋ย      ๓        กลุ่ม 
 -   กลุ่มงานอุตสาหกรรม     ๑        กลุ่ม 
 -   กลุ่มโรงสีข้าว       ๒        กลุ่ม 
 -   กลุ่มเพาะปลูก      ๒        กลุ่ม 
 -   กลุ่มดนตรีและการท่องเที่ยว     ๓        กลุ่ม 
 
(๒)  จุดเด่นของพ้ืนที่  ( ที่เอื้ออ ำนวยต่อกำรพัฒนำต ำบล ) 

- การศึกษาของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาในอัตราค่อนข้างสูง 
- บุคคลในพ้ืนที่มีพ้ืนฐานการศึกษาสูง  มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพจึงง่าย

ต่อการพัฒนา 
- ทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  ป่าไม้  และสัตว์ป่ายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
- ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา  จึงเหมาะต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในเชิง

อนุรักษ์  ซึ่งในต าบลบ้านเป้า หมู่ ๓เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
- การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นวิถีภูไท 
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๗.  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภำพของเทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำ 
 โครงสร้ำงและกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 

โครงสร้ำง            
 จากการที่เทศบาลต าบล ได้ก าหนดแผนอัตราก าลัง ๓ ปี โดยได้ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วน
ต าบลให้ตรงกับภารกิจ อ านาจหน้าที่และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการ
ด าเนินการตามภารกิจนั้น    อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือก าหนดเป็นงาน และในระยะต่อไป เมื่อมี
การด าเนินการตามภารกิจนั้น และเทศบาลต าบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะ
พิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป  ดังนี้ 

๑. ส ำนักงำนปลัดเทศบำลต ำบล 
๑.๑  งานบริหารทั่วไป 
- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 

๑.๒  งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 

๑.๓งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

๑.๔งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ านวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานฟ้ืนฟู 

๑.๕งานกิจการสภา เทศบาลต าบลบ้านเป้า 
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
- งานการประชุม 
- งานอ านวยการและประสานงาน 
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๑.๖ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  -งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- งานสุขาภิบาลทั่วไป 
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

  -    งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๑.๗งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานอนามัยชุมชน 
- งานป้องกันยาเสพติด 
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 

๑.๘งานรักษาความสะอาด 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานก าจัดขยะและน้ าเสีย  
- งานส่งเสริมและเผยแพร่ 

๑.๙ส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมและสวัสดิการ 
-     งานส่งเสริมกิจการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
- งานข้อมูล 
- งานประสานกิจกรรม 
- งานส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน 

๑.๑๐งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  -    งานติดตามและประเมินผล 
๑.๑๑งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานศูนย์เยาวชน 
- งานการกีฬา 
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
- งานศูนย์วัฒนธรรม 

๑.๑๒งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชราและผู้พิการ 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
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- งานข้อมูล 
๑.๑๓งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
- งานฝึกอบรมอาชีพ 
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 

-    งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพด าเนินการ 
 
๑.๑๔งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานวิชาการเกษตร 
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
- งานส่งเสริมการเกษตร 

๑.๑๕ งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
- งานข้อมูลวิชาการ 
- งานบ าบัดน้ าเสีย 
- งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด 

๒. ส่วนกำรคลัง 
๒.๑ งานการเงิน 
- งานการเงิน 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 

๒.๒ งานบัญช ี
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 

๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
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- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

 
๓. ส่วนโยธำ 

๓.๑ งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 

๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 

๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายน้ า 

๓.๔ งานผังเมือง 
- งานส ารวจและแผนที่ 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 

 
๘.  งบประมำณ และเครื่องมือ-วัสดุอุปกรณ์ 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒  มาตรา ๓๐ ได้ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองให้ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นใด
หรือแห่งใดที่มีความพร้อมในการรับการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ภารกิจให้ด าเนินการถ่ายโอนภายใน ๔ ปี ให้
ด าเนินการถ่ายโอนภายใน ๑๐ ปี รวมทั้งก าหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุนและรายได้อ่ืนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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๙. ผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบล 
กำรด ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ 
- การส่งเสริมการประกอบอาชีพกองทุนกลุ่มอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้ 
- ส่งเสริมกองทุนหมู่บ้าน 
- การสร้างเครือข่ายในระดับต าบล 
- การสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน 
กำรด ำเนินงำนด้ำนสังคม 
- การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนการมีส่วนร่วมของประชาชนจัดเวทีประชาคมเพ่ือระดมความ

คิดเห็นในการวางแผนการพัฒนา และด้านการสร้างความเข้มแข็ง 
- การส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 
- การส่งเสริมและอนุรักษ์กิจกรรมอันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ

ท้องถิ่นให้ด ารงสืบไป 
- การสร้างความสัมพันธ์โดยเน้นกิจกรรมของชุมชนเป็นหลัก 
- การพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
กำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่างๆเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่และอ านวยความ

สะดวกในชุมชนโดยมุ่งด าเนินกิจกรรมโครงการเก่ียวกับสาธารณูปโภคเป็นหลัก เช่น ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายน้ าล้น ขุดลอกแหล่งน้ าตามธรรมชาติเพ่ือการเกษตร ประปาหมู่บ้าน 
ไฟฟ้า เป็นต้น 

กำรด ำเนินกำรดำ้นแหล่งน้ ำ 
- พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรสร้างฝายกั้นน้ าขุดลอกล าห้วย ขุดสระ

น้ าในพื้นท่ีนา 
กำรด ำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุข 
- ด าเนินการส่งเสริมกิจกรรมของสาธารณสุขปศุสัตว์อ าเภอและปกครองอ าเภอหนองสูง  

เช่นการสนับสนุนทรายอะเบทน้ ายาฆ่าตัวแก่ยุงลายอุดหนุนโครงการบ าบัดและฟ้ืนฟูผู้ติด
ยาเสพติดและอุดหนุนตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นต้น 

กำรด ำเนินกำรเมืองและกำรบริหำร 
- การส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชน 
- การอบรมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลให้มีความรู้และบทบาทหน้าที่ของเทศบาลต าบล 
- การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 
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- พัฒนาบุคลากรฝ่ายประจ าให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
- อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อประสานงานรวมทั้งสร้างความเข้าใจความพึงพอใจแก่ผู้มาติดต่อ

ราชการ 
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
- ด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเช่นวิถีชีวิตชาวผู้ไทย 

ประเพณีสงกรานต์แห่เทียนพรรษา  ลอยกระทง งานบุญบั้งไฟงานบุญเบิกแผนก เป็นต้น 
- ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เช่น อาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน อุปกรณ์การเรียน 

การสอน   
 
กำรด ำเนินงำนด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
- ด าเนินการสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
- ด าเนินการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมการป้องกันและดับไฟป่า 
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรท่องเที่ยว 
- ด าเนินกิจกรรมบ้านโฮมสเตย์บ้านภูบ้านเป้า 
- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น ถ้ าโสม บ่อน้ าลอดพ้ืน ฯลฯ 
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ส่วนที่ ๓ 
สรุปผลกำรพัฒนำในแผนพัฒนำที่ผ่ำนมำ 

๓.๑กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ (กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค) 
ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคตของท้องถิ่น  
ด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis 
  ปัจจัย / สภำพแวดล้อมภำยใน  (Internal  Fact ours)  ประกอบด้วย 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 
 
๑.  ลักษณะเชิงภูมิประเทศที่หลากหลายเหมาะกับการ
เพาะปลูก 
๒. พ้ืนที่อุดมสมบูรณ ์
๓. ร้อยละ ๘๐ ของประชากรมีที่ดินท าการการเกษตร
เพียงพอ 
๔. สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียง 
๕. การเพาะปลูกข้าวได้ผลผลิตดีเพียงพอแก่การบริโภค
ในครัว เรือนและเหลือจ าหน่ ายมี รายได้ เสริม แก่
ครัวเรือน 
๖. ด้านการคมนาคมระหว่าง หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
และจังหวัด มีความสะดวก 
๗. สถาบันทางการศึกษามีถึงระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
๘. สามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ได้อย่างดี 
๙. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในต าบล 
๑๐. มีร้านค้าจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ภายในต าบล 
 

 

 

 
๑. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการประกอบ 
อาชีพของตน 
๒.  ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้และอาชีพไม่แน่นอน 
๓.  เกษตรกรขาดการรวมกลุ่ม  เพื่อสร้างความ 
เข้มแข็งและศักยภาพในการแข่งขัน 
๔. การด าเนินงานมีความซ้ าซ้อนกับหลายหน่วยงาน 
ส่งผลให้การติดต่อประสานงานและการปฏิบัติงาน 
ล่าช้าได้ 
๕. งบประมาณท่ีรัฐอุดหนุนไม่เพียงพอ 
๖. บุคลากรในหน่วยงานมีน้อย 
๗. เกษตรกรขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
๘. การรวมกลุ่มเพื่อสร้างระบบเครือข่ายไม่เข้มแข็ง 
๙. การบริการด้านสาธารณสุขไม่ทั่วถึง ห่างไกลสถาน 
บริการสาธารณสุข 
๑๐. การติดต่อประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ท าให้การ 
ประสานงานและการกระจายข่าวไม่ทั่วถึง 
๑๑. วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานยัง
ไม่เพียงพอ 
๑๒. การติดต่อสื่อสารยังไม่ทั่วถึง   
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ปัจจัย /  สภำพแวดล้อมภำยนอก  (External  Factors)  ประกอบด้วย 

โอกำส  (Opportunity) ข้อจ ำกัด  (Threat) 

๑.  เป็นชุมชนน่าอยู่ ที่สงบและทรัพยากรธรรมชาติ  
      สมบูรณ์ 
๒.ประชาชนในเขต เทศบาลต าบลบ้านเป้ามีอาชีพและ
รายได้ที่แน่นอนและม่ันคง 
๓.การน าเทคโนโลยีเพ่ือจัดท าระบบแผนที่ภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือเป็นข้อมูลใช้ในการพัฒนา 
การจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๔.   การคมนาคมที่สะดวกระหว่าง ต าบล อ าเภอและ   
      จังหวัด 
 

๑. การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน 
ยังไม่ประสานงานแบบบูรณาการ 
๒. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่ 
กว้างขวาง  
๓. การสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพเป็นการ
สนับสนุนกลุ่มบางกลุ่ม 
๔. การคมนาคมจากหมู่บ้านออกสู่พ้ืนที่การเกษตรและ
การติดต่อยังไม่สะดวก และล่าช้า 
๕.  การซื้อขายผลผลิตการเกษตรยังผ่านพ่อค้าคนกลาง 
๖.  ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ 
๗.   เขตการให้บริการไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรยังไม่ทั่วถึง 
๘.   เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
 

 
ศักยภำพกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำ 
จากการวิเคราะห์ข้างต้นพบว่า   เทศบาลต าบลบ้านเป้ามีศักยภาพการพัฒนาที่โดดเด่น ดังต่อไปนี้ 

๑. ได้เปรียบด้านภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 
๒. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๓. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันดี  
๔. การขยายโอกาสด้านการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส   สามารถได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน 
๕. สิ่งแวดล้อมท่ีอุดมสมบูรณ์เป็นชุมชนน่าอยู่ 
๖. สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียง กลุ่มมีความเข้มแข็งและสร้างรายได้ให้กับสมาชิก 
๗. พ้ืนที่เหมาะสมการเพาะปลูกยางพารา เกษตรกรปลูกยางพาราท าให้อาชีพอ่ืนๆเกิดขึ้นตาม 
๘. สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ ให้การศึกษาที่ดีแก่ประชาชน 
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สภำพปัญหำของพ้ืนที่และควำมต้องกำรของประชำชน 
 เทศบาลต าบลบ้านเป้า วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล ว่ามีปัญหาอะไรและความ
จ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญดังนี้   
 
สภาพปัญหาของเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
 

๑.  ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ การคมนาคมขนส่งภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านออกสู่พ้ืนที่การเกษตรไม่สะดวก

และมีการช ารุดเสียหาย 
๑.๒ ปัญหาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง 
๑.๓ ไฟฟ้าสาธารณะ,และการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรยังไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง 

๒.   ปัญหาการผลิต  การตลาด  รายได้และการมีงานท า 
๒.๑  การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 

- ปัญหาการขาดความรู้,โอกาสในการประกอบอาชีพและการลงทุน 
- ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพและความไม่ยั่งยืนในการรวมกลุ่ม 

๒.๒ การขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ  ในการพัฒนาการเกษตร 
๓.  ปัญหาสาธารณสุข  และการอนามัย 

๓.๑ ปัญหาด้านสาธารณสุข และอนามัย รวมทั้งบุคลากรด้านนี้ยังไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอ 
๓.๒ ปัญหาการแพร่ระบาดของสิ่งเสพติด เช่น บุหรี่ เหล้า กัญชา 
๓.๓ ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ  ไม่ทั่วถึง 
๓.๔ ปัญหาการแพร่ระบาดและการป้องกันยุงลาย  โรคพิษสุนัขบ้า 

๔.  ปัญหาน้ ากิน  - น้ าใช้ เพ่ือการเกษตร 
๔.๑ การขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค – บริโภคในฤดูแล้ง และไม่พอเพียงแก่ความต้องการ 
๔.๒ ระบบประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง 
๔.๓ น้ าเพื่อการเกษตรไม่พอเพียงและไม่ทั่วถึง 

๕.  ปัญหาขาดความรู้เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
๕.๑ ปัญหาการขาดศูนย์เรียนรู้ ที่มีมาตรฐานระดับหมู่บ้านหรือต าบล 

๖.  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.๑ ปัญหาประชาชนขาดจิตส านึกท่ีจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.๒ ประชาชนอาศัยหาของป่าเป็นอาหารและบุกรุกเข้ายึดครองเป็นที่ท ากิน 
๖.๓ ประชาชนขาดภาชนะรองรับขยะภายในครัวเรือน 
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๖.๔ ประชาชนไม่มีที่ท้ิงขยะประจ าหมู่บ้าน/ต าบล 
๖.๕ประชาชนยังขาดการบริหารจัดการขยะจากหน่วยงานของรัฐ (เทศบาลต าบลบ้านเป้า) 
๖.๖ ประชาชนขาดความรู้ในการคัดแยกขยะเพ่ือการรีไซเคิล 
 
 

๗.  ปัญหาการบริหาร  และการจัดการของเทศบาลต าบล 
๗.๑ ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน   
๗.๒ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ยังไม่เหนียวแน่น 
๗.๓ ขาดวัสดุ  ครุภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
๗.4 บุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน 

ควำมต้องกำรของประชำชน 
๑.  ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑ ขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาติ,ก่อสร้างสร้างสะพาน คสล. , วางท่อระบายน้ าและก่อสร้าง
รางระบายน้ า 

๑.๒ ก่อสร้างถนนดินถมบุกเบิกใหม่ 
๑.๓ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมข้ึนและขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง 
๑.๔ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 
๑.๕ก่อสร้างถนนคสล. ,ถนนลูกรังและถนนลาดยางในหมู่บ้านและถนนเชื่อมหมู่บ้าน/ต าบล 

๒.  ความต้องการด้านการผลิต  การตลาด  รายได้ และการมีงานท า 
๒.๑ จัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร 

  ๒.๒ ฝึกอบรมความรู้  ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน 
๒.๓ สนับสนุนเงินทุนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
๒.๔ ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องทางด้านเทคโนโลยีทีทันสมัย 
๒.๕ สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
๒.๖ ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล 
๒.๗ จัดให้มีตลาดเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองหรือร้านค้าชุมชน 

๓.  ความต้องการด้านสาธารณสุข และอนามัย 
๓.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก 
๓.๒ ให้ความรู้ด้านสุขศึกษาและอนามัยอย่างต่อเนื่อง 
๓.๓ ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ก าจัดยุงลายและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข 
๓.๔ ให้มีการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุ , เด็ก  , สตรี และคนพิการ   สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
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๓.๕ จัดหาภาชนะท้ิงขยะให้ทุกหมู่บ้าน จัดหาที่ทิ้งขยะประจ าต าบล  ตลอดจนด าเนินงานการ
บริหารการจัดการขยะ  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยแบบครบวงจร  เช่น  จัดซื้อรถขนขยะ  
จัดหาคนงานขับรถขยะและคนงานประจ ารถขยะ  เป็นต้น 

๓.6 จัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ ส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกาย 
๔.  ความต้องการด้านน้ ากิน  - น้ าใช้ เพ่ือการเกษตร 

๔.๑ ให้มีการขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง  ขุดสระน้ าในไร่นา ให้ทั่วถึงตามความต้องการ 
  ๔.๒ ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึง 

๔.๓  ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน 
๕.  ความต้องการด้านความรู้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

๕.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ  มีศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน/ต าบล  ห้องสมุดชุมชน 
  ๕.๒ ให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษา การศึกษานอกระบบ  
  ๕.๓ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ 
  ๕.๔ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๖.  ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
๖.๑ ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๖.๒ จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 
๖.๓ จัดให้มีการปลูกป่าเพ่ืออนุรักษ์ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม 

๗.  ความต้องการด้านการบริหาร และจัดการของเทศบาลต าบล 
๗.๑ จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน  กลุ่มสตรี, กลุ่ม

อาสาอื่นๆ เพ่ือให้มีความเข้าใจในการมีส่วนร่วมทางการเมือง  และการเป็นพลเมืองที่ดี 
๗.๒ จัดอบรมให้สมาชิกเทศบาลต าบลบา้นเป้าในพ้ืนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและเข้าใจ 

ในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนจดัสรรงบประมาณในการอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ    
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรของ เทศบาลต าบลบ้านเป้า  ทั้งพนักงานส่วนต าบล  คณะ
ผู้บริหาร  และสมาชิกสภา เทศบาลต าบลบ้านเป้า  อย่างต่อเนื่อง 

๗.๓  จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
  ๗.๔  จัดหาครุภัณฑ์  วัสดุส านักงานที่ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 
๓.๒  กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
 ๑.   ผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำ 

๑.๑ การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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(๑) ก่อสร้างถนน คสล.  ภายในหมู่บ้าน  ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ตลอดจนจัดสรร
งบประมาณซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมภายในเขต เทศบาลต าบลบ้านเป้าอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม 
(๒) ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างครบตามความต้องการทุกหมู่บ้านและจัดสรรงบประมาณ

เพ่ือการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะอย่างเหมาะสม 
๑.๒  การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า 

(๑) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งของราษฎรภายในต าบล  ได้อย่าง
เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการ 
(๒) จัดสรรงบประมาณเพ่ือซ่อมแซมและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค  บริโภคภายในเขต 

เทศบาลต าบลบ้านเป้าอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(๓) ให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับกิจการประปาทุกแห่งในต าบล 

๑.๓  การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
 (๑)   ประสานงานของบประมาณจากส่วนราชการอ่ืนๆ  เพ่ืออบรมพัฒนาฝีมือในการประกอบ

 วิชาชีพช่างท าลวดหนามในเขต  เทศบาลต าบลบ้านเป้า๑  รุ่น/ปี 
 (๒)   ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้ในการท าการเกษตรแบบแผนใหม่ 

(๓)   สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันโรคสัตว์เศรษฐกิจ   เช่น  โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่ และ
สัตว์ปีกอ่ืนๆ 

 (๔)   ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ  ทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพในด้านต่างๆ 
 (๕)   ส่งเสริมการจ้างแรงงานของราษฎรในเขตพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

๑.๔   การด าเนินงานด้านสังคม 
 (๑)  อบรมให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์  และ    
              โรคติดต่อทางเพศต่างๆ  จ านวน   ๑  ครั้ง / ป ี
 (๒)  อบรมให้ความรู้และปลูกจิตส านึกในการต่อต้านยาเสพติด จ านวน  ๑  ครั้ง / ป ี
 (๓)  จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่ประชาชนทุกหมู่บ้านได้เล่นกีฬาตลอดจนสนับสนุน  
              งบประมาณในการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง 
 (๓)  จัดการแข่งขันกีฬาระดับต าบล  ๑  ครั้ง / ป ี
 (๕)  สนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มองค์กรสตรีเข้าร่วมกิจกรรมในวันสตรีสากล ปีละครั้ง 
 (๖)  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป 
 (๗)  จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 
      (8) การให้การสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส 

๑.๕   การด าเนินงานด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
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(๑)   จัดสรรงบประมาณตามโครงการอาหารกลางวัน  อาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน
 ประถมศึกษาและศูนย์เด็กเล็กวัยก่อนเกณฑ์ในเขต เทศบาลต าบลบ้านเป้าทุกแห่งอย่าง 
      เหมาะสม 
(๒) สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา 
(๓) จัดหาอุปกรณ์การศึกษาเครื่องสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนและศูนย์อบรมเด็กในเขต 
 เทศบาลต าบลบ้านเป้าทุกแห่งอย่างเหมาะสม 
(๔) สนับสนุนงบประมาณในการประกอบศาสนากิจของวัด/ส านักสงฆ์ในเขต เทศบาลต าบล

บ้านเป้าทุกแห่ง 
(๕) จัดสรรงบประมาณด าเนินกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาและงานประเพณีต่างๆ เช่น  
 วันสงกรานต์  วันเข้าพรรษา  วันลอยกระทง  เป็นต้น 
(๖) อุดหนุนงบประมาณการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวผู้ไทย  ประจ าปี   
(๗) อุดหนุนงบประมาณการจัดงานกาชาดและงานรวมเผ่าไทย ประจ าปี ทุกปี 

๑.๖การด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
(๑) อุดหนุนงบประมาณในการป้องกันและก าจัดยุงและแมลงพาหนะน าโรคอ่ืนๆ  ให้แก่

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ต าบลบ้านเป้า  เพื่อจัดซื้อวัสดุน้ ายาเคมีก าจัด
ยุงลาย 

(๒) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านสารเสพติดให้โทษทุกประเภทใน
 โอกาสต่างๆ 

(๓) ประสานขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์เพ่ือระงับโรคติดต่อต่างๆ ในเขต  เทศบาล
ต าบลบ้านเป้าอย่างต่อเนื่อง   

(4)  ส่งเสริมบุคลากรของ เทศบาลต าบลบ้านเป้าและประชาชนเข้าร่วมอบรมสัมมนาป้องกัน
และแก้ไขโรคติดต่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

๑.๗ การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๑)   ปรับปรุงภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตย์บริเวณและภายในที่ท าการ  เทศบาลต าบลบ้านเป้า 
(๒) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการตามพระราชเสาวนีย์ในโอกาสต่างๆ  ตามสถานที่

สาธารณะ 
(๓) ส่งเสริมและส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อมท่ีหน่วยงานราชการอื่นหรือองค์กรภาคเอกชนจัดให้มีข้ึน 
(๔) รณรงค์การรักษาความสะอาด  การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามโครงการหรือ 
เมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ 
(๕) พัฒนาเส้นทางคมนาคมเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
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(๖) จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างยามค่ าคืนครบทุกหมู่บ้าน 
(๗) อุดหนุนการฝึกทบทวนการป้องกันและระงับอัคคีภัยและการจัดแนวเขตป้องกันไฟป่า 

๑.๘ การด าเนินงานด้านการเมืองการบริหาร 
                    (๑) จัดสรรและอุดหนุนงบประมาณในการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ิม
 ประสิทธิภาพในการบริหารงาน  ส าหรับบุคลากร  ทั้งพนักงานส่วนต าบลและสมาชิก
 สภา เทศบาลต าบลบ้านเป้า 
                     (๒)  ส่งบุคลากรทั้งพนักงานส่วนต าบล  สมาชิกสภา เทศบาลต าบลบ้านเป้าและผู้น าชุมชน 

      เข้าร่วมอบรมรับความรู้ในด้านต่างๆ  ที่หน่วยงานราชการอ่ืนหรือองค์กรภาคเอกชนจัด
ให้มีข้ึนอย่างต่อเนื่องตลอดปี 

(๓) จัดหาและปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในส านักงานให้อยู่ใน
 สภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา  และจัดหาครุภัณฑ์ส านักงานที่ทันสมัยเพ่ือความสะดวก  
 รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในส านักงาน 

(๔) จัดจ้างบุคลากรเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยในกานปฏิบัติราชการของ  เทศบาลต าบลบ้านเป้า 
๑.๙  การด าเนินงานด้านอื่น ๆ 

(๑) พัฒนาระบบการสื่อสารภายในอาคารส านักงานให้ทันสมัย 
(๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในเขต  เทศบาลต าบลบ้านเป้า 
(๓) พัฒนาและส่งเสริม ความเข้มแข็งของชุมชน 
(๔) ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น 
(๕) ให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ และองค์กรเอกชนอ่ืนๆที่น า
 งบประมาณมาพัฒนาในเขตพ้ืนที่ เทศบาลต าบลบ้านเป้า 
(๖) ร่วมมือกับกลุ่มอาชีพ  องค์กรประชาชนต่างๆท ากิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์อย่าง
 ต่อเนื่องตลอดปี 

ฯลฯ 
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๓.๓  กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ 
กำรด ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ 

- โครงการการส่งเสริมการประกอบอาชีพกองทุนกลุ่มอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้ 

- การสร้างเครือข่ายกองทุนทุกกองทุนในระดับต าบล 

- โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนการมีส่วนร่วมของประชาชนจัดเวทีประชาคมเพ่ือระดม
ความคิดเห็นในการวางแผนการพัฒนา และด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาในหมูบ้าน และระดับต าบลเป็นประจ าทุกปี 

- โครงการการส่งเสริมและอนุรักษ์กิจกรรมอันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่นให้ด ารงสืบไป เช่นงานประเพณีต่างๆ 

- โครงการชุมชนน่าอยู่  

- โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส แจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ 
กำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

- โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

- โครงการประปาหมู่บ้าน 

- ปรับปรุงถนนลูกรังในหมู่บ้านและถนนเพ่ือการเกษตร 
กำรด ำเนินกำรดำ้นแหล่งน้ ำ 

- โครงการขุดลอกแหล่งน้ า 

- โครงการขุดสระน้ า 

- พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 
กำรด ำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุข 

- ด าเนินการส่งเสริมกิจกรรมของสาธารณสุข 

- โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

- โครงการป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

- โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและการอนามัย 

- โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ 
กำรด ำเนินกำรเมืองและกำรบริหำร 

- การส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชน 

- โครงการอบรมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลให้มีความรู้และบทบาทหน้าที่ของเทศบาลต าบล 

- การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้ 
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     เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาบุคลากรฝ่ายประจ าให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 

- โครงการลดขั้นตอนการด าเนินงานบริการประชาชน 
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 

- ด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเช่นวิถีชีวิตชาวผู้ไทย 
ประเพณีสงกรานต์แห่เทียนพรรษา ลอยกระทง  เป็นต้น 

- ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เช่น อาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน อุปกรณ์การเรียน
การสอน  เป็นต้น 

กำรด ำเนินงำนด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

- ด าเนินการสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ด าเนินการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นการปลูกป่าสองข้างทาง 

- โครงการการปลูกป่าชุมชนและปลูกไม้ผลเป็นต้น
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ส่วนที่   ๔ 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงสำมปี 

๔.๑วิสัยทัศน์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำ 
“เทศบาลโปร่งใส  คุณธรรมน าใจ  ใส่ใจสุขภาพ  ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ” 

พันธกิจกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำ 

ภารกิจหลักของเทศบาลต าบลบ้านเป้า 
 ภำรกิจหลักที่ ๑การพัฒนาเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัว
ของชุมชน/หมู่บ้านในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่นการส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรและปัจจัยการผลิต  
 ภำรกิจหลักท่ี ๒การส่งเสริมด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ภำรกิจหลักท่ี ๓การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่ม่ันคงให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 
 ภำรกิจหลักท่ี ๔ ส่งเสริมการศึกษาและจัดการศึกษาในทุกระดับชั้นและประชาชนทั่วไป  
 ภำรกิจหลักท่ี ๕ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชน เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 
๑.  เกษตรกรมีปัจจัยส่งเสริมการผลิตมากข้ึนและเพียงพอ                               
๒.  ราษฎรมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ 
๓.  ราษฎรมีความรู้และเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
๔.  ราษฎรมีความสะดวก สบายด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
๕.  ราษฎรและชุมชนมีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ 

๔.๒ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำในช่วง ๓ ปี     
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศ 
                      เพ่ือนบ้าน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 
 
 



32 
 

 

๔.๓    ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดมุกดำหำร 
วิสัยทัศน์: “เมืองการศึกษา  การค้า  การท่องเที่ยว  วัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง เชี่อมโยงอาเซี่ยน” 
 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ  

 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 การพัฒนาการค้าชายแดนและความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

 การพัฒนาเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตร 

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 การรักษาความมั่นคงชายแดน 

๔.๕  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอ ำเภอ 
   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอ ำเภอหนองสูง 

วิสัยทัศน์: เมืองเกษตรปลอดสาร   ผลิตภัณฑ์ชุมชน  คนและสังคมมีคุณภาพ ธ ารงรักษา
วัฒนธรรมผู้ไทย 

 
พันธกิจของอ ำเภอหนองสูง 

 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตร  และเพ่ิม
รายได้แก่เกษตรกร 

 ส่งเสริมระบบและกระบวนการผลิต  จ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ชมุชน โดยเพิ่มมูลค่าผลผลิต
และเพ่ิมรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มอาชีพ 

 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาไปสู่
สังคมฐานความรู้ 

 ธ ารงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมผู้ไทย ให้เกิดประโยชน์ทางสังคม  
เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ  

 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร 

 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
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อำศัยอ ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๑๒พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 
๑. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
๒. ให้มีและบ ารุงทางบกทางน้ า 
๓. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๔. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
๕. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
๖. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
๗. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
๘. บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๙. ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
๑๐. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
๑๑. ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
๑๒. ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
๑๓. ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
๑๔. ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
๑๕. ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 
๑๖. หน้าที่อื่นตามทีก่ฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
กิจกรรมที่อำจจัดท ำในเขตเทศบำล 
๑. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้า 
๒. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
๓. บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
๔. ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
๕. ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล 
๖. ให้การสาธารณูปการ 
๗. จัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพ่ือการสาธารณสุข 
๘. จัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
๙. ให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬาและพลศึกษา 
๑๐.  ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
๑๑.  ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 
๑๒. เทศพาณิชย์ 
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ประกอบกับพรบ. ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

มำตรำ ๑๖ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 
(๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(๒)การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(๓)การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
(๔)การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  (๕) การสาธารณูปการ 
(๖) การส่งเสริมการฝึก และประกอบอาชีพ  (๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(๘)การส่งเสริมการท่องเที่ยว   (๙) การจัดการศึกษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(๑๑)การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(๑๓)การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
(๑๕)การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑๗)การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(๑๘) การก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑)การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(๒๓)การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ 
        และสาธารณสถานอ่ืนๆ 
(๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ 
        และสิ่งแวดล้อม 
(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖)การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(๒๘)การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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(๓๐)การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
        ในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๓๑)กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 

นอกจากอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ก าหนดไว้แล้วยังมีกฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ 
ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆอีกเป็นจ านวนมาก เช่น 
    - พระราชบัญญัติป้องกันภยันตราย อันเกิดแก่การเล่นมหรสพ พ.ศ.๒๔๖๔ 
    - พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๕๓๔ 
    - พระราชบัญญัติสาธารณสุขพ.ศ.๒๕๓๕ 
    - พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระท าปุ๋ย พ.ศ.๒๔๙๐ 
    - พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.๒๔๙๓ 
    - พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๔๙๕ 
    - พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕ 
    - พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ 
    - พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ 
    - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ.๒๕๓๕ 
    - พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลพ.ศ.๒๕๐๓ 
    - พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ 
    - พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ 
    - พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ 
    - พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
    - พระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.๒๕๒๓ 
    - พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๒๓ 
    - พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ.๒๕๒๖ 
    - พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถานพ.ศ.๒๕๒๘ 
    - ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ลงวันที่ ๑๑มกราคม ๒๕๐๒ 
    - ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖๘ลงวันที่ ๓กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ (กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการจอดเรือ
ในแม่น้ าล าคลอง) 
    - ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๙๕ลงวันที่ ๒๘พฤศจิกายน ๒๕๑๕ (กฎหมายว่าด้วยทางหลวง) 
    - ประมวลกฎหมายที่ดิน (ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่รกร้างว่าง
เปล่า  ตามค าสั่ง กระทรวงมหาดไทยที่ ๘๙๐/๒๔๙๘ 
 


