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บทที่ 1

บริ บทเทศบาลตําบลบ้านปิ นเพื่อการจัดการสุ ขภาพ
BANPIN MUNICIPALITY

สภาพทั่วไปและ ข้ อมูลพืน้ ฐานสําคัญของ เทศบาลตําบลบ้ านปิ น
1. ตราสัญลักษณ์ ของ เทศบาลตําบลบ้ านปิ น

2. ความหมายของ ตราสั ญลักษณ์ ของ เทศบาลตําบลบ้ านปิ น
รูปปิ่ นปักผม เป็ นสัญลักษณ์ประจําเทศบาลตําบลบ้านปิ น ชุมชน “บ้านปิ น” ก่อตั้งขึ้นในสมัยใดไม่
ปรากฏหลักฐาน จากตํานานที่ผเู ้ ฒ่าผูแ้ ก่เล่าสื บต่อกันมาว่าเมื่อครั้งในสมัยพุทธกาลนั้น สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า เมื่อพระองค์สาํ เร็ จพระอรหันต์ (ตรัสรู้) แล้ว พระองค์พร้อมด้วยพระอรหันต์ จํานวน 500 รู ป ได้เสด็จ
มาที่เขาดอยน้อย (วัดพระธาตุดอยน้อยในปั จจุบนั ) ซึ่ งตั้งอยูท่ างทิศเหนื อของบ้านปิ น ประมาณ 1 กิโลเมตร
ได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดราษฎร และมีหญิงหม้ายคนหนึ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้น จึงได้ถอดปิ่ นทอง
ซึ่ งปั กที่มวยผม ถวายแด่พระพุทธองค์เพื่อเป็ นพุทธบูชา พระองค์ได้ทรงรับไว้และได้มีพุทธทํานายว่าในอนาคต
กาลบริ เวณนี้จะเกิดเป็ นบ้านเมืองรอบ ๆ เขาแห่งนี้ และมีความเจริ ญรุ่ งเรื องมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนา และ
มีชื่อว่า “บ้านปิ่ น” ซึ่ งต่อมาได้เรี ยกเป็ น “บ้านปิ น” จนถึงปั จจุบนั
3. สภาพทั่วไป
3.1 ทีต่ ้ ัง
เทศบาลตําบลบ้านปิ น ตั้งอยูเ่ ลขที่ 77 ถนนจรู ญลองรัฐ มีถนนสายลอง-แพร่ ผ่านไปจังหวัด
ลําปางและภาคเหนือตอนบน มีทางรถไฟสายเหนือ “กรุ งเทพ-เชียงใหม่” มีลาํ ห้วยไหลผ่าน 2 สายคือ ลําห้วย
แม่ลาน และลําห้วยแม่ยาก

2

3.2 พื้นที่
มีพ้นื ที่ประมาณ 1.6 ตร.กม. หรื อประมาณ 1,000 ไร่
3.3 ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลตําบลบ้านปิ น มีลกั ษณะเป็ นที่ราบ มีลาํ ห้วยไหลผ่าน 2 สายคือ ลําห้วยแม่ลาน และลํา
ห้วยแม่ยาก ซึ่ งราษฎรได้อาศัยทํานาและปลูกพืชอื่นๆ
3.4 อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนื อ
ติดกับ
ทิศใต้
ติดกับ
ทิศตะวันออก ติดกับ
ทิศตะวันตก ติดกับ
3.5 พื้นที่และการใช้ประโยชน์
บริ เวณพื้นที่ส่วนใหญ่ ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวเหนียว ข้าวโพด ถัว่ แตงกวา มะระ เป็ นต้น
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3.6 การปกครอง

การปกครอง เทศบาลตําบลบ้านปิ น มีเขตการปกครอง 2 หมู่บา้ น

มีจาํ นวน ประชากร ดังนี้
ตําบล/หมู่
ตําบล บ้ านปิ น
หมู่ 4
หมู่ 5
หมู่ 77 (ทะเบียนบ้านกลาง)

ชาย
1133

หญิง
1327

รวม
2460

เทศบาลตําบลบ้านปิ น มีชุมชนในปกครองทั้งหมด 6 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนบ้านบนเหนื อ
2. ชุมชนบ้านบนสวรรค์
3. ชุมชนบ้านบนใต้
4. ชุมชนบ้านใน
5. ชุมชนบ้านใหม่-ตลาด
6. ชุมชนบ้านหลิ่ง-บนนา
สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชาชนส่ วนใหญ่ในเขตเทศบาลตําบลบ้านปิ น ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร มีรายได้จาการ
ทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตว์ ค้าขายผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนั้นยังประกอบอาชีพเสริ ม เช่นทําอุตสาหกรรม
ในครัวเรื อน มีประชาชนบางส่ วนประกอบอาชีพรับจ้างในตัวจังหวัดและต่างจังหวัด ประชาชนส่ วนใหญ่ยดึ มัน่
ในขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของภาคเหนื อ และสภาพสังคมเป็ นสังคมชนบท มีชีวติ ความเป็ นอยู่
ที่เรี ยบง่าย สถาบันครอบครัวอยูร่ วมกันเป็ นครอบครัวใหญ่ และให้ความสําคัญกับการปกครองตามระบอบ
ประชาธิ ปไตย
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การปกครอง

ข้อมูลจาก สํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลบ้านปิ น ณ วันที่ 1/06/51
มีจาํ นวน ครัวเรื อน ดังนี้
ตําบล/หมู่
รวม
ตําบล บ้ านปิ น
747
หมู่ 4
324
หมู่ 5
422
หมู่ 77 (ทะเบียนบ้านกลาง)
1
ข้อมูลจาก สํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลบ้านปิ น ณ วันที่ 1/06/51
ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
การคมนาคม
เทศบาลตําบลบ้านปิ นมีถนนสายลอง-แพร่ (ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1023) สามารถเดินทางไปจังหวัดลําปาง
และภาคเหนื อตอนบนได้ และมีทางรถไฟสายกรุ งเทพฯ – เชี ยงใหม่(ทางรถไฟสายเหนื อ) ผ่านที่สถานี รถไฟ
บ้านปิ น การคมนาคมสะดวกทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ และมีรถประจําทางวิง่ ผ่านตลอดวัน
สภาพการคมนาคมในเขตเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านปิ นมีถนนเทศบาลที่รับผิดชอบ แยกเป็ น
ถนนคอนกรี ต คสล. 5,585 เมตร
ถนนลาดยาง
1,586 เมตร
ถนนลาดยางสายลอง-แพร่ ของกรมทางหลวงผ่านเป็ นระยะทาง 2,000 เมตร
การไฟฟ้า
บ้านเรื อนในเขตเทศบาลตําบลบ้านปิ นมีไฟฟ้ าใช้ครบทุกหลังคาเรื อน จํานวน 747 ครัวเรื อน และถนนในเขต
เทศบาลส่ วนใหญ่มีไฟฟ้ าสาธารณะทุกถนน ทุกซอย
การประปา
หน่ วยงานที่ รับ ผิด ชอบในการบริ ก ารด้า นการประปา คื อ กองการประปาเทศบาลตํา บลบ้า นปิ น ปั จจุ บ ัน
บ้า นเรื อ นในเขตเทศบาลตํา บลบ้า นปิ นและนอกเขตเทศบาลบางส่ ว น มี ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารประปา จํา นวน 552
ครัวเรื อน(ข้อมูล ณ วันที่ 1 /06 /2551 ) ที่เหลือใช้บ่อนํ้าตื้นและแหล่งนํ้าธรรมชาติ
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การสื่ อสารและการโทรคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลตําบลบ้านปิ น ไม่มีที่ทาํ การไปรษณี ย ์ ใช้เครื อข่ายวิทยุสื่อสารของปกครอง
อําเภอ วิทยุตาํ บล วิทยุเทศบาลตําบล และโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีการติดตั้งอิน
เทอร์ เนต โครงข่ายไร้สาย (WIRELESS NETWORK) ภายในสํานักงานเทศบาล

2. ศักยภาพทีส่ ํ าคัญของเทศบาลตําบลบ้ านปิ น

แหล่ งนํา้ สาธารณูปโภค
เทศบาลตําบลบ้านปิ นมีลาํ ห้วยไหลผ่าน จํานวน 2 สายคือ ลําห้วยแม่ลานเป็ นลําห้วยที่มีขนาด
ใหญ่และได้เรี ยงหิ นยาแนวกันตลิ่งพังไว้ และมีถนนเลียบลําห้วย เทศบาลฯ ได้ประดับไฟกิ่งไว้ สามารถใช้เป็ นที่
พักผ่อนหย่อนใจได้ และลําห้วยแม่ลานนี้ ทุกปี เทศบาลจะใช้เป็ นที่จดั งานประเพณี ลอยกระทงทุกปี และอีกลํา
ห้วยหนึ่งคือ ลําห้วยแม่ยากเป็ นลําห้วยที่มีขนาดกลางและได้เรี ยงหิ นยาแนวกันตลิ่งพังไว้ และมีถนนเลียบลําห้วย
ราษฎรในเขตเทศบาลตําบลบ้านปิ นสามารถใช้น้ าํ ในลําห้วยทั้งสองใช้ในการเกษตรกรรมได้ตลอดปี
ด้ านเศรษฐกิจ

โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ ประชาชนส่ วนใหญ่ ใ นเขตเทศบาลตํา บลบ้า นปิ นประกอบอาชี พ
ทางด้า นการเกษตรคื อ มี รายได้จากการทํา งานทํา ไร่ ทํา สวน เลี้ ย งสั ต ว์ ค้า ขายผลผลิ ต ทางการเกษตร การ
อุตสาหกรรม การพานิ ชย์กรรม การบริ การ นอกจากนั้นมีรายได้จากอาชีพเสริ ม เช่น การทําอุตสาหกรรมใน
ครัวเรื อน และบางส่ วนมีรายได้จากการประกอบอาชีพรับจ้างในตัวจังหวัดและต่างจังหวัด
การเกษตรกรรม
บริ เวณพื้นที่ รอบๆ เทศบาลตําบลบ้านปิ นเป็ นพื้นที่เกษตรกรรม ส่ วนใหญ่จะเป็ นการปลูกข้าว
ถัว่ เหลื อง พื ชผักสวนครั ว ข้าวโพด มะระ ผักกาดเขียวปลี ถัว่ ลิ สง ถัว่ เหลื อง แตงกวา มะเขื อเทศ และมี บาง
ส่ วนประกอบอาชีพนอกเขตเทศบาล
การอุตสาหกรรม
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การประกอบกิจการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตําบลบ้านปิ น มีการประดิษฐ์ไม้แปรรู ป ทําจาก
ไม้ยางพารา,ไม้สัก จํานวน 1 แห่ ง และมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ประเภทแปรู ปไม้ไผ่(ไม้ตะเกี ยบ,ไม้
ลูกชิ้น) จํานวน 2 แห่ง
การพานิชยกรรม/การบริการ
สภาพการค้าในเขตเทศบาลตําบลบ้านปิ น มีตลาดสด จํานวน 1 แห่ ง มีร้านค้าจํานวน 33 แห่ ง
แผงลอย จํานวน 8 แห่ง ร้านอาหาร จํานวน 6 แห่ง สถานบริ การ จํานวน 2 แห่ง
การปศุสัตว์
เป็ นอาชีพเสริ ม

เทศบาลตําบลบ้านปิ นมีการตั้งงบประมาณอุดหนุ นกลุ่มอาชี พเลี้ ยงโค กระบือ กบไก่ และสุ กร

การประกอบอาชี พ
ราษฎรส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรมร้ อยละ 85 ประกอบอาชี พรับจ้างร้อยละ 10 และ
ประกอบอาชีพอื่น ๆ (ค้าขายและทอผ้าตีนจก) ร้อยละ 5
พืชเศรษฐกิ จที่ สําคัญที่ ราษฎรเพาะปลู กมี ข้าวเหนี ยว ข้าวโพด ถัว่ ลิ สง ถัว่ เหลื อง ผักกาด
เขียวปลี แตงกวา มะระ มะเขือเทศ
การส่ ง เสริ ม อาชี พ รายได้ ใ ห้ แ ก่ ร าษฎร เทศบาลตํา บลบ้ า นปิ นได้เร่ ง จัด หาแหล่ ง นํ้าเพื่ อ
การเกษตรแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ราษฎรสามารถทําการเกษตรได้ตลอดปี โดยได้วางแผน/โครงการ
ก่อสร้างฝายนํ้าล้น ฝายกักเก็บนํ้าและขุดลอกลําห้วย คลองที่ต้ืนเขินเป็ นประจํา
ส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ 1 ตําบล 1 ผลิ ตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ ผลิ ตภัณฑ์การถนอม
อาหารจากพืชและสัตว์ (แหนม, นํ้าพริ กลาบ) จัดอบรมการประกอบอาชี พให้แก่กลุ่มสตรี เช่น อาชี พเสริ มสวย
และนวดหน้า เย็บถุงมือ เป็ นต้น
ด้ านสั งคม
จํานวนประชากรแยกตามเพศ และลักษณะโครงสร้างประชากรโดยทัว่ ไป
มีจาํ นวน ประชากร รวม 2,454 คน 747 ครัวเรื อน ดังนี้
ตําบล/หมู่
ชาย
ตําบล บ้ านปิ น
1,124
หมู่ 4
460
หมู่ 5
638

หญิง
1,130
538
769

รวม
2,454
998
1,407

7
หมู่ 77 (ทะเบียนบ้านกลาง)

26

23

49

ข้อมูลจาก สํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลบ้านปิ น ณ วันที่ 1/06/51
มีจาํ นวน ครัวเรื อน ดังนี้

ตําบล/หมู่

ตําบล บ้ านปิ น
หมู่ 4
หมู่ 5
หมู่ 77 (ทะเบียนบ้านกลาง)

รวม
747
324
422
1

ข้อมูลจาก สํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลบ้านปิ น ณ วันที่ 1/06/51
การศึกษา ศาสนา ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
กาศึกษา
สถานศึกษาที่ต้ งั อยูใ่ นเขตเทศบาลตําบลบ้านปิ นมีดงั นี้ แยกเป็ น โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแพร่ เขต2 ระดับประถมศึกษามีจาํ นวน 1 แห่ ง คือ โรงเรี ยนบ้านปิ น(ปิ นประชาราษฎร์ )ตั้งอยู่ในพื้นที่
หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านปิ น และศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลบ้านปิ น จํานวน 1 แห่ง
ศาสนสถาน
ศาสนสถานที่อยูใ่ นเขตเทศบาลตําบลบ้านปิ นมี 3 แห่งดังนี้
วัดในพุทธศาสนา
1
แห่ง
ศาลเจ้า
1
แห่ง
โบสถ์คริ สตจักร
1
แห่ง
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
ประชาชนส่ วนใหญ่ในเขตเทศบาลจะยึดถือตามประเพณี ด้ งั เดิ ม ซึ่ งเกี่ ยวพันกับวิถีชีวิตของคน
ไทย เช่นประเพณี การแต่งงาน ประเพณี การบวชนาค ( ชาวบ้านในท้องถิ่นนิ ยมเรี ยกว่า”ปอย”) ประเพณี การจัด
งานศพฯลฯ และที่แตกต่างจากประเพณี ชาวไทยในภาคอื่นๆอย่างเห็นได้ชดั เช่น ประเพณี บูชาท้าวทั้งสี่ ประเพณี
เอาขวัญ(เรี ยกขวัญหรื อบายศรี สู่ขวัญ) ประเพณี ส่งเคราะห์ ประเพณี สืบชะตา ส่ วนประเพณี ที่เกี่ยวกับศาสนาเช่น
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ประเพณี ตานก๋ วยสลาก ประเพณี ตานขันข้าว (ถวายอาหารพระสงฆ์เพื่ออุทิศส่ วนกุศลให้ผทู ้ ี่ล่วงลับ) ประเพณี
แห่ครัวตานเข้าวัด ประเพณี ลอยกระทง(งานยีเ่ ป็ ง) เป็ นต้น
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปะ จะมีรูปแบบเป็ นศิลปะของชาวลานนาภาคเหนื อโดยทัว่ ไป เช่น ด้านดนตรี จะเป็ นดนตรี พ้ืนบ้าน
ประกอบไปด้วย สะล้อ ซอ ซึ ง ปี่ ก้อย แน และกลองอึด ส่ วนศิลปะการฟ้ อนรํา มีฟ้อนรํา ฟ้ อนเล็บ ฟ้ อนกลองอึด
ฟ้ อนเทียน ฯลฯ นอกจากนี้ ยงั มีศิลปหัตถกรรม เช่น การแกะสลัก ไม้สัก บานประตูโบสถ์ ฉลุแผ่นไม้เชิ งชาย
แกะสลักเครื่ องเรื อน ชุดรับแขก เครื่ องใช้ เครื่ องตกแต่งบ้านเรื อน
วัฒนธรรม ในด้านวัฒนธรรมความเป็ นอยู่ ประชาชนส่ วนใหญ่ จะบริ โภคข้าวเหนี ยวเป็ นอาหารหลัก
รั บ ประทานอาหารพื้ น เมื องแบบชาวเหนื อทั่วไป เช่ น แกงแค แกงอ่อม แกงฮังเล แกงคัว่ ลาบ ส้ า หลู ้ ฯลฯ
อาหารที่ข้ ึนชื่อของท้องถิ่นอีกอย่างที่ไม่เหมือนใครที่นบั วันจะสู ญหายไปก็คือ “ แคบหมูใหญ่”
วัฒ นธรรมในการแต่งกาย ผ้าพื้นเมืองที่ มีชื่อเสี ยงก็คือ การนุ่ งผ้าซิ่ นตี นจก ซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์ ของชาว
อําเภอลอง ส่ วนการแต่งกายที่ เป็ นเอกลัก ษณ์ อีกอย่างก็คือ การนําเอาผ้าม่ อห้อม (ผ้าทอพื้นเมื องย้อมด้วยต้น
คราม) มาสวมใส่ โดยประยุกต์ตามสมัยนิยม วัฒนธรรมที่ยงั พอมีให้เห็นอีกอย่างก็คือ วัฒนธรรมการซอ
การจ้ อย การเล่าค่าว
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ ีสาํ คัญ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ช่วงเดือน
- ประเพณี สลากภัต
ตุลาคม
- ประเพณี สงกรานต์
เมษายน
- ประเพณี ลอยกระทง
พฤศจิกายน
- ประเพณี บรรพชาอุปสมบท
มีนาคม – พฤษภาคม
- ประเพณี วนั เข้าพรรษา
กรกฎาคม
- ประเพณี วนั ออกพรรษา
ตุลาคม
- ประเพณี วนั วิสาขบูชา
พฤษภาคม
- ประเพณี วนั มาฆบูชา
กุมภาพันธ์
สถานทีร่ าชการ
สถานที่หรื อหน่วยงานของทางราชการที่ต้งั อยูใ่ นเขตเทศบาลมี 7 แห่ง ดังนี้
สถานที่หรื อหน่วยราชการ
จํานวน
- สถานีอนามัยบ้านปิ น
1 แห่ง
- หน่วยบริ การประชาชน (ที่ทาํ การตํารวจชุมชน)
1 แห่ง
- หมวดการทางลอง
1 แห่ง
- โรงเรี ยนประถมศึกษา
1 แห่ง
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- การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอําเภอลอง
- สถานีรถไฟบ้านปิ น
- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

1
1
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง

ศาสนสถาน
ศาสนสถานที่ต้งั อยูใ่ นเขตเทศบาลมี 3 แห่ง ดังนี้
ศาสนสถาน
- วัดพุทธศาสนา
- ศาลเจ้า
- โบสถ์คริ สตจักร

จํานวน
1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง

กิจกรรมทีส่ ํ าคัญในรอบปี
กิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ
งานวันสถาปนา โรงเรี ยนบ้านปิ น(ปิ นประชาราษฎร์ )
งานกีฬาเทศบาล - ชุมชนสัมพันธ์

ช่วงเวลา
มกราคม
14 กุมภาพันธ์
14 กุมภาพันธ์

การสาธารณสุ ข
จํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ขในเขตเทศบาลตําบลบ้านปิ นประกอบด้วย สถานีอนามัยตําบล
จํานวน 1 แห่ง คลินิกเอกชน จํานวน 1 แห่ง ร้านขายยา เอกชน จํานวน 1 แห่ง สถานที่ขายยาชุมชน(ศูนย์ อสม.)
1 แห่ง สําหรับมาตรฐานคุณภาพชีวติ ของประชาชนในเขตเทศบาลอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี ประชาชนได้รับบริ การด้าน
สาธารณสุ ขขั้นมูลฐานพอสมควร มีส้วมใช้ทุกครัวเรื อน มีน้ าํ สะอาดสําหรับการอุปโภค บริ โภคอย่างพอเพียง มี
การจัดการด้านขยะมูลฝอยอย่างเป็ นระบบ จะเห็นได้จากการที่เทศบาลตําบลบ้านปิ นได้รับรางวัลหลายๆรางวัล
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข และที่สาํ คัญเทศบาลส่งเสริ มสุขภาพดีถ้วนหน้ า มีระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับตําบล และ ชุมชน
การสั งคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสั งคม
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เทศบาลตําบลบ้านปิ นได้ให้การสงเคราะห์ แก่ คนชรา คนพิการ ผูย้ ากไร้ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูต้ ิดเชื้อ
HIV ให้สามารถอยูร่ ่ วมกันได้ในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน

สวนสาธารณะและสถานทีอ่ อกกําลังกาย
เทศบาลตําบลบ้านปิ นมีสวนสาธารณะและสถานที่ออกกําลังกาย คือ
- สวนสาธารณะสมเด็จย่า 90 (สถานที่ออกกําลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ)
- สวนสาธารณะหนองเคียน (สระว่ายนํ้า)
- ลําห้วยแม่ลาน (บริ เวณถนนเลียบลําห้วยแม่ลานหลังสถานีรถไฟบ้านปิ น)
- สนามกีฬาเทศบาลตําบลบ้านปิ น (สนามเปตอง, สนามตะกร้อ, สนามแบดมินตัน
- สนามกีฬาโรงเรี ยนบ้านปิ น
- อาคารสํานักงานหลังเก่า(อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่5)
(ชมรมผูส้ ู งอายุมีเครื่ องออกกําลังกาย ประกอบด้วย ลู่วงิ่ และจักรยานถีบออกกําลังกาย)
ด้ านส่ งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
ด้านการกีฬา ได้จดั สร้างสนามบาสเก็ตบอล สนามตะกร้อ และสนามแบดมินตัน สถานที่ออก
กําลังกายไว้ตามสวนสาธารณะรวมทั้งสระว่ายนํ้า พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์สนามเด็กเล่นไว้บริ การแก่ราษฎรโดย
ไม่คิดค่าบริ การ นอกจากนี้ ยงั ได้จดั ให้มี อุปกรณ์ ออกกําลังกายสําหรั บผูส้ ู งอายุ (ชมรมผูส้ ู งอายุ) ไว้บ ริ ก ารที่
ชมรมผูส้ ู งอายุ (สํานักงานเดิม) และจัดให้มีอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้งสําหรับบุคคลทัว่ ไปได้ใช้บริ การ
ประชาคมเมืองเทศบาลตําบลบ้ านปิ น
มีนายพิรุณ เวียงชัย นายกเทศมนตรี ตาํ บลบ้านปิ น เป็ นประธาน และมีผูแ้ ทนจากฝ่ ายต่าง ๆ
ร่ วมเป็ นประชาคมเมือง รวมจํานวนทั้งสิ้ น 25 ท่าน ได้แก่ ผูแ้ ทนจากฝ่ ายบริ หาร ผูแ้ ทนฝ่ ายประชาชน
ผูน้ าํ ทางศาสนา ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูแ้ ทนภาคธุ รกิจเอกชน ผูแ้ ทนกลุ่มอาชีพ ผูแ้ ทนกลุ่มแม่บา้ น และผูแ้ ทน อสม.
สวัสดิภาพของประชาชน
ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยของราษฎร เนื่ องจากถนนสายลอง-แพร่ และทางรถไฟสาย
กรุ งเทพฯ-เชี ยงใหม่ ตัดผ่านเทศบาลตําบลบ้านปิ น และเพื่อความปลอดภัยของราษฎร เทศบาลตําบลบ้านปิ นได้
ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรตามทางผ่านและทางแยกต่าง ๆ จํานวน 4 ชุด ซึ่ งได้รับความร่ วมมือและสนับสนุ นค่า
กระแสไฟฟ้ าทุกจุด จากการไฟฟ้ าอําเภอลอง (รวมทั้งในบริ เวณสวนสาธารณะ) และ สถานี ตาํ รวจภูธรลอง ได้
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จัดตั้งหน่วยบริ การประชาชนในท้องที่ 1 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ตาํ รวจอยูป่ ระจําตลอด 24 ชัว่ โมง และออกตรวจรักษา
ความปลอดภัยในเวลากลางคืนเป็ นประจํา

ส่ วนถนนในเขตเทศบาลนั้น ทางเทศบาลตําบลบ้านปิ นได้ติดตั้ง กระจกมุม ในบริ เวณทางแยก
ต่าง ๆ เพื่อป้ องกันอุ บตั ิเหตุ รถเฉี่ ยวชน เทศบาลตําบลบ้านปิ นมีหน่ วยงานที่ช่วยสอดส่ องดู แลความปลอดภัย
ให้กบั ราษฎร เมื่อเกิดเหตุร้ายสามารถแจ้ง และขอความช่วยเหลือได้ทนั ที มีดงั นี้
หน่วยบริ การประชาชน สถานีตาํ รวจภูธรลอง (ที่ทาํ การตํารวจชุมชนบ้านปิ น)
ศูนย์ อปพร.เทศบาลตําบลบ้านปิ น
เทศบาลตําบลบ้ านปิ น ประกาศสงครามต่ อต้ านยาเสพติด
เทศบาลตําบลบ้านปิ นเป็ นศูนย์ต่อต้านยาเสพติดระดับตําบล (ศตส. เทศบาลตําบลบ้านปิ น)ได้
สนองนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อต้านยาเสพติด ได้ประกาศเป็ นหมู่บา้ นสี ขาว และเทศบาล
ตําบลบ้านปิ น มีอาสาสมัครป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดประจําหมู่บา้ น มีหน้าที่ช่วยเหลือผูน้ าํ ในหมู่บา้ น
ในการแก้ไขปั ญหายาเสพติดในพื้นที่ และเป็ นกําลังหลักในการต่อสู ้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในหมู่บา้ น และเพื่อ
เป็ นการส่ งเสริ มการกีฬาเทศบาลฯ มีสนามกีฬาต้านยาเสพติดในเทศบาล
การบริหารการพัฒนาเทศบาล
เทศบาลตําบลบ้านปิ น ประสบผลสําเร็ จอย่างมากในการพัฒนาเกือบทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในด้านการรักษาความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง ซึ่ งประสบผลสําเร็ จติดต่อกันมา
เป็ นเวลากว่า 20 ปี นับแต่กระทรวงมหาดไทยได้รณรงค์ และจัดให้มีการประกวดสุ ขาภิบาลด้านการรักษาความ
สะอาดเป็ นต้นมา
ปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้เทศบาลตําบลบ้านปิ นรักษามาตรฐานการรักษาความสะอาดและความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยของชุมชนมาจาก
1. การประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรรู ้และเข้าใจในนโยบายทุกระดับ
2. สมาชิ กสภาเทศบาลทุกท่านได้เสี ยสละเอาใจใส่ ตรวจตราแนะนํา และได้กระทําเป็ นตัวอย่าง
แก่ชุมชน โดยได้มอบให้สมาชิกสภาเทศบาลรับผิดชอบในแต่ละชุมชน
3. ราษฎรทุกหลังคาเรื อนได้ให้ความร่ วมมือในการรักษาความสะอาด และความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยเป็ นอย่างดีตลอดมา
4. ได้มีการปลูกจิตสํานึกเด็กๆ ในการรักษาความสะอาด โดยเริ่ มตั้งแต่โรงเรี ยนประถมในเขต
เทศบาล โรงเรี ยนบ้านปิ น(ปิ นประชาราษฎร์ )

12
ผลชี้ วดั ความสําเร็ จดูได้จากรางวัลที่ได้รับ ซึ่ งมาจากความร่ วมมือร่ วมใจของชาวชุ มชนในเขต
เทศบาลตําบลบ้านปิ นทําให้ได้รับรางวัล จากโครงการประกวดความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของ
กรมการปกครองและสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ดังนี้

1. การประกวดสุ ขาภิบาลดีเด่นทัว่ ราชอาณาจักร คือ
1. ปี พ.ศ.
2526 รางวัลที่
2. ปี พ.ศ.
2527 รางวัลที่
3. ปี พ.ศ.
2528 รางวัลที่
4. ปี พ.ศ.
2529 รางวัลที่
5. ปี พ.ศ.
2530 รางวัลที่
6. ปี พ.ศ.
2532 รางวัลที่
7. ปี พ.ศ.
2533 รางวัลที่
8. ปี พ.ศ.
2534 รางวัลที่
9. ปี พ.ศ.
2535 รางวัลที่
10. ปี พ.ศ.
2536 รางวัลที่
11. ปี พ.ศ.
2538 รางวัลที่

3
2
2
1
1
2
2
1
1
2
3

ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท

ข
ข
ข
ข
ข
ค
ค
ค
ข
ข
ก

สุ ขาภิบาล
สุ ขาภิบาล
สุ ขาภิบาล
สุ ขาภิบาล
สุ ขาภิบาล
สุ ขาภิบาล
สุ ขาภิบาล
สุ ขาภิบาล
สุ ขาภิบาล
สุ ขาภิบาล
สุ ขาภิบาล

2. การประกวดเทศบาลกรมการปกครองร่ วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย คือ
12. ปี พ.ศ.
13. ปี พ.ศ.
14. ปี พ.ศ.

2543 รางวัลที่
2544 รางวัลที่
2545 รางวัลที่

1 ประเภท
1 ประเภท
2 ประเภท

ง เทศบาล
ง เทศบาล
ง เทศบาล

3. และนอกจากนี้ปีงบประมาณ 2544 – 2550 ได้รับรางวัลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข คือ
ได้รับรางวัล “สถานที่ทาํ งานสะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ” และ
ได้รับรางวัล “คุณภาพนํ้าประปาผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าบริ โภค”
ได้รับรางวัล “ เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ด้านสุ ขภาพ ”
ได้รับรางวัล “ ศูนย์เด็กเล็กน่าอยูร่ ะดับดีมาก ”

13
ได้รับรางวัล “ ดีเด่นด้านอาหารปลอดภัย ”
ได้รับรางวัลชมเชย “ ตลาดดีมีมาตรฐาน ” ประเภทตลาดสดประเภทที่1
และผ่านการประเมินสถานภาพของเมืองและการจัดอันดับความน่ าอยูข่ องเมืองของสมาคมสันนิ บาต,สถาบัน
ชุมชนท้องถิ่นพัฒนาและมูลนิธิพฒั นาไท ในโครงการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ (อันดับที่ 4 ของภาคเหนือ )
แนวทาง และโครงการทีจ่ ะดําเนินงานต่ อไป
แนวทางและโครงการที่ เทศบาลตําบลบ้า นปิ นจะดําเนิ น การต่ อ ไปในอนาคต เพื่ อ พัฒ นา
เทศบาลฯ ให้เจริ ญแบบยัง่ ยืน คือ
1. โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรและประมง
2. โครงการส่ งเสริ มอาชีพทุกประเภท
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
4. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน
5. โครงการด้านอนามัยครอบครัว และสิ่ งแวดล้อม
6. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
7. โครงการด้านการส่ งเสริ มสนับสนุนการศึกษา
8. การดําเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ด้ านการเมือง – การบริหาร
โครงสร้ างการบริ หารงานเทศบาลตําบลบ้ านปิ น
เทศบาลตําบลบ้ านปิ น มีการจัดองค์กรการบริ หารออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1. คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลบ้ านปิ น

นายสมศักดิ์ วงศ์หลวง
นายกเทศมนตรี ตําบลบ้ านปิ น

นางพรรณี จาระภียะ
ที่ปรึกษา

นายสายัณห์ กาวีเปิ บ
รองนายกเทศมนตรี

นางสาวรังสิ นี ภุมมะภูติ
เลขานุการฯ

นายเจริ ญ ไชยพรม
รองนายกเทศมนตรี
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2. สภาเทศบาลตําบลบ้ านปิ น
นายพันทองคํา เทพสนิท
ประธานสภาฯ

นายสี นุด จินะการณ์
รองประธานสภาฯ

นางสุนนั ทา กรมกอง
เลขานุการสภาฯ

นายพจน์ กันทะด้วง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายปฐมชน กันทาดี
สมาชิกสภาเทศบาล

นางธิดารัตน์ สวิง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมัย ชุ่มปลิว
สมาชิกสภาเทศบาล

นายมนูญ จากน่าน
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมหมาย อุตรไชย
สมาชิกสภาเทศบาล

นางปรานอม กาวิเปิ บ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสวัสดิ์ กาศสนุก
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสําเริ ง คําอ้าย
สมาชิกสภาเทศบาล

นายไพรัช จริ ยาเวช
สมาชิกสภาเทศบาล

15

โครงสร้ างเทศบาลตําบลบ้ านปิ น
ปลัดเทศบาล
(นักบริ หารงานเทศบาล)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริ หารงานเทศบาล)
ตรวจสอบภายใน

สํานักปลัดเทศบาล

งานธุรการ
งานทะเบียนราษฎร์
งานป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย
งานนิติกร
งานแผนงานและ
งบประมาณ
งานการเจ้ าหน้ าที่

กองคลัง

งานการเงินและ
บัญชี
งานจัดเก็บและ
พัฒนารายได้
งานแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน
งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน
งานธุรการ

กองช่าง

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้ อม

กองการศึกษา

งานวิศวกรรม
งานสถานที่และ
ไฟฟ้ าสาธารณะ
งาน
สาธารณูปโภค
งาน
สวนสาธารณะ

งาน
บริ หารงาน
สาธารณสุข
งานรักษา
ความสะอาด
งานบริ การ
สาธารณสุข

งานวิชาการ
งานสวัสดิการ
เด็กและ
เยาวชน งาน
พัฒนา
ชุมชน

กองการประปา

งานธุรการ
งานผลิตและ
บริ การ
งานการเงินและ
บัญชี
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บทบาทการมีส่วนร่ วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการสมัครรับเลือกตั้ง เป็ นสมาชิ กสภาเทศบาลและใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิ ก
สภาเทศบาลตลอดจน ส่ งเสริ มให้คณะกรรมการชุมชนที่จดั ตั้งขึ้นมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
และเป็ นสื่ อกลางในการรับฟั งความคิดเห็น ปั ญหาของชุ มชน รวมทั้งสะท้อนความต้องการ ข้อเสนอของชุ มชน
ต่อเทศบาล ประชาชนโดยทัว่ ไปให้ความสําคัญในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยร่ วมรับข่าวทางการเมือง
การปกครอง กระแสความต้ อ งการภายในและการวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ข องสื่ อมวลชนมี ผ ลต่ อ การพัฒ นา
ประชาธิ ปไตยในระยะยาว ในอนาคตคนรุ่ นใหม่ๆ ที่ มีแนวคิ ดในการพัฒนาด้านการเมื องจะมี โอกาสเข้ามา
แทนที่คนรุ่ นเก่าที่กาํ ลังถูกกระแสสังคมตรวจสอบ เชื่ อว่าประชาชนยังคงให้การสนับสนุ นและร่ วมมือกับทาง
เทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
ทรัพยากรนํา้
พื้นที่เทศบาลตําบลบ้านปิ นมีลาํ นํ้าที่สําคัญคือ ลําห้วยแม่ลาน และลําห้วยแม่ยาก และมีลาํ ห้วยสาขาอีก
2 แห่ ง คือห้วยร่ องตอง และห้วยร่ องบอนซึ่ งใช้ประโยชน์โดยเฉพาะการเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์ ในฤดูฝน
จะมีปริ มาณนํ้าฝนที่มาจากอ่างเก็บนํ้าห้วยแม่ลาน นอกจากนั้นยังมีฝายกั้นนํ้า 9 แห่ ง บ่อนํ้าตื้น 32 แห่ ง บ่อนํ้า
บาดาล 7 บ่อ
ทรัพยากรป่ าไม้
ในเขตเทศบาลฯ มี พ้ืนที่ ป่าไม้ประมาณ 0.3 ตารางกิ โลเมตร ของพื้นที่ท้ งั หมด มี พ้ืนที่ ป่าที่มีคุณภาพดี
เช่น ไม้สัก ไม้เบญจพรรณ และอื่นๆ ที่ทางรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุ นให้ประชาชนร่ วมกับทางภาครัฐ ปลูกป่ า
ตามนโยบายของทางรัฐบาล และเนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น ปลูกป่ าเพื่อถวายพ่อหลวง ปลูกป่ าเพื่อถวายในวันแม่
เป็ นต้น
ทรัพยากรธรณี
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ลัก ษณะของดิ น เป็ นดิ น ร่ ว นปนทราย และดิ น เหนี ย ว ซึ่ งเหมาะสํ า หรั บ การประกอบอาชี พ ทางการ
เกษตรกรรม ในปั จจุบนั พื้นที่ในการเกษตรลดลง เนื่ องจากการขยายตัวของประชากรที่มีมากขึ้นส่ วนพื้นที่ราบ
เหมาะสําหรับใช้เป็ นที่ต้ งั ที่อยูอ่ าศัย

สภาพสิ่ งแวดล้ อม
ในเขตเทศบาลตําบลบ้านปิ น มีแหล่งนํ้าและอากาศดี มีระบบจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมระดับมูลฐาน ที่ดีโดย
เริ่ มจากการออกเทศบัญญัติ เรื่ องสุ ขลักษณะของอาคาร พ.ศ. 2551 เพื่อควบคุมในเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมโดยการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดนํ้าเสี ยในอาคารเพื่อให้ประชาชนได้คดั แยกขยะแยกไขมันซึ่ งเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้แหล่ง
นํ้าเน่าเสี ย และ เรื่ อง กําหนดแหล่งเพาะพันธ์ยงุ ลายเป็ นเหตุรําคาญ พ.ศ. 2551เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมใน
การควบคุม ป้ องกันโรคไข้เลือดออก มีการกําจัดขยะมูลฝอยและ สิ่ งปฏิกูล โดยทางเทศบาลจัดเก็บเอง คือกําจัด
ขยะโดยวิธีขุดหลุ มฝั งกลบและเผาบางส่ วน ที่ดินสําหรั บกําจัดขยะมีพ้ืนที่ประมาณ 5 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตําบล
บ้านปิ นห่ างจากชุ มชนประมาณ 1 กิโลเมตร ปริ มาณขยะมูลฝอย 2 ตัน/วัน ใช้รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 1 คัน
ขนาด 8 ลบ.หลา ถังรองรับขยะมูลฝอย 80 ใบ พนักงานเก็บขน 3 คน มีเตาเผาขยะมูลฝอย 1 เตา (ใช้การไม่ได้)
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3. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค
จุดแข็ง (STRENGTH)
ก. โครงสร้ างของเทศบาลตําบลบ้ านปิ น (STRUCTURE)
1. มีการแบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบตามสายงานบังคับบัญชา โดยแบ่งเป็ นกองต่าง ๆ คือ
- สํานักปลัดเทศบาล มี หัวหน้ าสํานักปลัดฯ เป็ นผู้บงั คับบัญชากํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน
- กองช่าง มีผ้ อู ํานวยการกองช่าง เป็ นผู้บงั คับบัญชา กํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
- กองคลัง มีผ้ อู ํานวยการกองคลัง เป็ นผู้บงั คับบัญชา กํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
- กองสาธารณสุ ข มี ผ้ ู อํ า นวยการกองสาธารณสุ ข เป็ นผู้ บัง คับ บัญ ชา กํ า กั บ ดูแ ลการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน
- กองการศึกษา มีผ้ อู ํานวยการกองการศึกษา เป็ นผู้บงั คับบัญชา กํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน
2. มี ก ารจัด หมวดหมู่ใ นสํ านัก งานให้ เด่นชัด (ZONING) มี ผัง ระบุบ ริ เวณห้ องสํ านักงานที่
ชัดเจนสะดวกต่อการติดต่อประสานงาน
ข.ระบบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ้ านปิ น(SYSTEMS)
1. มี ร ะบบการแต่ ง ตัง้ บรรจุบุ ค ลากรโดยการสอบแข่ ง ขัน คัด เลื อ กผู้ ส อบได้ เน้ น ความรู้
ความสามารถและมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม วัยวุฒิ คุณวุฒิตรงกับสายงานที่บรรจุแต่งตัง้
2. เป็ นไปตามหลักของการบริ หารงานบุคคล
3. มีระบบการหมุนเวียนเรี ยนรู้งานซึ่งกันและกัน สามารถแทนที่กนั ทํางานได้ (ROTATION)
1 คนรู้ได้ ไม่น้อยกว่า 2 งาน 1 งาน รู้ได้ ไม่ตํ่ากว่า 2 คน
4. มีกระบวนการลดขันตอนการทํ
้
างานและขยายเวลาการให้ บริ การประชาชน รวมทังจั
้ ดให้
มีการบริ การ แบบเบ็ดเสร็ จที่จดุ เดียว (ONE-STOP SURVICE)
5. มี ร ะบบการให้ บ ริ ก ารข้ อ มูล ทาง INTERNET การรั บ เรื่ อ ง ร้ องทุ ก ข์ ฟั ง ความเห็ น ด้ ว ย
สายโทรศัพท์ออนไลน์ ใช้ วิทยุสื่อสารติดตามตัวได้ 24 ชัว่ โมง
6. มี ระเบียบข้ อกฎหมาย กํ าหนดแนวทางและหลักปฏิ บตั ิหน้ าที่ ของพนักงาน โดยเฉพาะ
ตามภาระหน้ าที่เช่น ระเบียบการรับเงิน ฝากเงิน เบิกจ่ายเงินฯ
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7. มีเครื่ องมือ วัสดุอปุ กรณ์ ระเบียบการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฯลฯ

ค. พฤติกรรมของผู้บริหาร(STYLE)
8. มีภาวะในการวินิจฉัยสัง่ การและตัดสินใจ
9. ผู้บริ หารมีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม
10. ผู้บริ หารมีความคิดสร้ างสรรค์มีประสบการณ์ในการทํางานและมีวิสยั ทัศน์(VISION)
11. ผู้บริ หารมีความมุง่ มัน่ ในการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชน ผู้บริหารเป็ นนักประสานงานและให้
ความสําคัญรับฟั งความคิดเห็นจากพนักงานเทศบาล
ง. พนักงานเทศบาลตําบลบ้ านปิ น(STAFF)
12. พนักงานเทศบาลมีความรับผิดชอบงาน ทํางานเฉพาะด้ าน และครบตามอํานาจหน้ าที่
13. พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อเทศบาลตําบลบ้ านปิ น มี ขวัญ และกํ าลังใจดีที่จะมุ่งมัน่ ในการ
ทํางานเพื่อองค์กรพนักงานมีความรู้สกึ ว่าเป็ นส่วนร่วมและเป็ นเจ้ าขององค์กร
จ. ความรู้ ความสามารถขององค์ กร (SKILLS)
14. พนักงานสามารถให้ การบริ การได้ ประทับใจ เป็ นที่พงึ พอใจให้ กบั ผู้มาใช้ บริ การ
15. พนักงานมี ความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่งหน้ าที่ บรรจุแต่งตังตรงตามสาย
้
งาน (PUT THE RIGHT MAN IN THE RIGHT JOB)
16. มีการพัฒนาบุคลากรโดยการ อบรม สัมมนา ปฐมนิเทศน์งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบตั หิ น้ าที่ของพนักงาน
17. จัดให้ พนักงานมีองค์ความรู้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ มีประสิทธิภาพโดยใช้ กิจกรรม 5 ส. และ
ระบบการผลิตเอกสารจัดเก็บเอกสารให้ ได้ ตามมาตรฐานตามระบบงานสารบรรณ
ฉ. กลยุทธ์ ขององค์ กร (STRATEGY)
18. มีแผนการจัดสรรการบริ หารทรัพยากรให้ มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
19. มีแผนการจัดการบริ หารที่ครอบคลุมทังแผนด้
้
านโครงสร้ างพื ้นฐาน แผนพัฒนาแหล่งนํ ้า
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคม แผนพัฒ นาทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และ
แผนการพัฒนาการเมืองการบริ หาร
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20. การจัด ทํ าแผนโดยให้ ป ระชาชนมี ส่ วนร่ วม ตามรู ป แบบการทํ า เวที ป ระชาคม โดยให้
ประชาชนมี ส่วนร่ วมไม่ น้ อยกว่า ร้ อยละ 50 และ ให้ มี ค ณะกรรมการต่าง ๆ ที่ ม าจาก
ประชาชนร้ อยละ 60 หรื อ 3 ใน 5 ของจํานวนคณะกรรมการนัน้ ๆ
21. มีการปรับปรุ งแผนงานให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ โดยอย่างน้ อยภายใน 1 ปี ต้ องมีการทบทวน
แผนพัฒนา 1 ครัง้
ช. ค่ านิยมของเทศบาลตําบลบ้ านปิ น (SHARED VALUES)
22. บริ การเป็ นเลิศมีประสิทธิภาพ โปร่งใส พึงพอใจทังผู
้ ้ ให้ และผู้รับการบริการ
จุดอ่ อน(WEAKENESSES)
ก. โครงสร้ าง (STRUCTURE)
23. กองงานแต่ละกองขาดการประสานงานกันในการปฏิบตั ภิ ารกิจ
24. มีโครงสร้ างแคบไม่สอดคล้ องกับภารกิจ (พนักงานมีจํานวนน้ อย)
25. การบรรจุแต่งตังให้
้ ผ้ ูปฏิ บตั ิงานปฏิ บตั ิหน้ าที่ ตามที่ ถนัดตามสายงาน ทํ าให้ พ นักงานมี
ความชํานาญเฉพาะด้ านถูกจํากัดวงแคบในการพัฒนาเรี ยนรู้งานอื่น ๆ
ข. ระบบการดําเนินงานของเทศบาล(SYSTEMS)
26. ระบบหมุนเวี ยนงานไม่มีในบางงานทํ าให้ พนักงานทํ าหน้ าที่ แทนงานกันไม่ได้ 1 คนรู้ 1
งาน 1 งานรู้แค่ 1 คน ขาดงานทําอะไรไม่ได้
27. ระเบี ยบข้ อกฎหมายแนวทางการปฏิ บัติไม่เป็ นปั จจุบันเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครัง้ ทํ าให้
สับสนในการปฏิบตั งิ าน
28. ขันตอนการทํ
้
างานมีมากหลายขันตอนใช้
้
เวลามากไม่คล่องตัว
29. ระบบการสื่อสารไม่ทนั สมัย ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกไม่ได้ หรื อไม่คอ่ ยจะดีนกั
ค. พฤติกรรมของผู้บริหาร(STYLE)
30. ผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทํางานน้ อย วินิจฉัยสัง่ การผิดพลาดบ่อยครัง้
31. ผู้บริหารที่ตดั สินใจเร็ วขาดการพิจารณาอย่างรอบคอบคํานึงถึงฐานนิยมทางการเมืองมาก
เกินไป
ง. พนักงานเทศบาล (STAFF)
32. บุคลากรบางคนขาดการวางแผนการทํางาน ทํางานไม่เสร็ จตามระยะเวลาที่กําหนด
33. พนักงานบางคนมีความสามารถในการเรี ยนรู้ และการพัฒนาตนเองไม่เท่ากัน จึงทํางาน
แทนกันไม่ได้
34. พนักงานใช้ เวลาราชการไปปฏิบตั ภิ ารกิจส่วนตัว
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35. พนักงานขาดขวัญ และกํ าลังใจในการทํางาน รอที่จะสอบเปลี่ ยนสายงานหรื อย้ ายงาน
ใหม่เห็นงานปั จจุบนั ทําไปพลาง ๆ ก่อนดีกว่าไม่มีงานทํา
จ. กลยุทธ์ ขององค์ กร (STRATEGY)
36. มีแผนงานมากมายแต่ไม่ได้ นําไปปฏิบตั ใิ ห้ บรรลุตามแผน
37. นําแผนไปดําเนินการผิดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
38. แผนงานบางแผนผู้บริ การ ได้ กําหนดขึ ้นโดยขาดการมีสว่ นร่วมของภาคส่วนต่างๆ

ฉ. ค่ านิยมของเทศบาลตําบลบ้ านปิ น (SHARED VALUES)
39. เครื่ องมือที่ใช้ ประเมินความพึงพอใจ การบริ การแสดงถึงความเป็ นเลิศยังไม่มีมาตรฐาน
ในการชี ้วัด ขาดความแม่นยํา และเที่ยงตรง
โอกาส (OPPORTUNITY)
40. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณมากขึน้ ตาม พรบ. กํ าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจาย
อํานาจ ทําให้ อปท. ปฏิบตั ภิ ารกิจได้ มากขึ ้น
41. รัฐ บาลมี นโยบายแก้ ไขปั ญ หาความยากจน ทํ าให้ ราษฎรมี งานทํ ามี รายได้ ม ากขึน้ ใช้
วัตถุดบิ จากท้ องถิ่นสามารถลดต้ นทุนการผลิตได้ ระดับหนึง่ เช่น โครงการ OTOP ฯลฯ
42. รัฐบาลได้ สง่ เสริ มการท่องเที่ยว ทําให้ ท้องถิ่นมีรายได้ จากการทําธุรกิจการท่องเที่ยว
43. รัฐบาลสนับสนุนระบบสารสนเทศ การสื่อสารทําให้ ราษฎรเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารได้ รวดเร็ ว
เป็ นปั จจุบนั
44. กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ ให้ ความสําคัญในบทบาทหน้ าที่และสิทธิ
เสรี ภาพของราษฎรทําให้ ความมีสว่ นร่วมของราษฎรในกิจกรรมขององค์กรมีมากขึ ้น
อุปสรรค (THREATS)
45. ระบบเศรษฐกิจตกตํ่า ราคาผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ราคาตํ่า จัดเก็บภาษี
จากรายได้ ได้ น้อย
46. ราคานํ ้ามันสูงขึ ้นทําให้ สินค้ าอุปโภค บริ โภคสูงขึ ้น ประชาชนจึงอยู่ในภาวะดิ ้นรนเอาตัว
รอด ทําให้ เสียโอกาสในการมีสว่ นร่วมในภารกิจด้ านต่าง ๆ ขององค์กร
47. ใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยอย่างฟุ่ มเฟื อย ไม่มีการควบคุมทําให้ เกิดปั ญหาต่อสังคม
48. ประชาชนมีพื ้นความรู้ในระดับตํ่า การปรับตัวเรี ยนรู้ไม่ทนั กับภาวการณ์ปัจจุบนั
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49. ประชาชนเคยชินต่อการร้ องขอมากกว่าลงมือปฏิบตั งิ านในเบื ้องต้ น

สภาพแวดล้ อมภายนอกของเทศบาลตําบลบ้ านปิ น
สภาพแวดล้ อม
จุดแข็ง (STRENGTH)
จุดอ่ อน (WEAKNESSES)
ด้ านเศรษฐกิจ
- มีการส่งเสริ มการลงทุนจากรัฐบาล
- ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทําให้ เกิดผลกระทบ
- มีการส่งเสริ ม สร้ างงาน สร้ างรายได้ ต่อการดํารงชีพของราษฎร
นํ ้ามันแพง
จากรัฐบาล เช่น OTOP
สินค้ าอุปโภค – บริ โภค แพง
มีนโยบายการแก้ ไขปั ญหาความ - ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีราคาถูกเกิด
ยากจนจากรัฐบาล
ปั ญหาการขาดทุนของเกษตรกร
- ราษฎรมีรายได้ ไม่สมดุลกับรายจ่าย
ด้ านเทคโนโลยี - รัฐบาลส่งเสริ มระบบสารสนเทศด้ วย ประชาชนเรี ยนรู้และปรับตัวไม่ทนั กับ
ภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
เครื่ องอิเลคทรอนิก(IT)
มีระบบการสื่อสารแบบสองทาง - มีงบประมาณจํากัด ระบบสารสนเทศด้ วย
เครื่ องอิเลคทรอนิก มีราคาแพงมีปริ มาณไม่
(VEDIO-CONFERENCE)
เพียงพอกับการให้ บริ การ
กฎหมาย
- ประชาชนมีสว่ นร่วมทางการเมืองสูง - ประชาชนมีระดับความรู้ ตํ่า
การเมือง
ร่วมคิดร่วมทํา ร่วมรับประโยชน์
-ระบบการเลือกตังมี
้ วิธียงุ่ ยากเปลี่ยน
- อปท. มีระบบการบริ หารจัดการที่มี รูปแบบบ่อย ประชาชนปรับตัวไม่ทนั
ประสิทธิภาพ
สังคมวัฒนธรรม - เป็ นสังคมแบบเอื ้ออาทร มีสว่ นร่วม
- เปลี่ยนแปลงทัศนคติยาก
-เน้ นสังคมชนบทมีความร่วมมือสามัคคี - ระบบเครื อญาติในเชิงลบมีผลกระทบต่อ
วิถีชิวิตแบบล้ านนา
ระบบการปฏิบตั งิ านทําให้ การพัฒนาเป็ นไป
- เน้ นสังคมแบบเครื อญาติ มีความแนบ อย่างล่าช้ า
แน่นทางสายโลหิต
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-มีวฒ
ั นธรรมศิลปะการละเล่นเป็ น
เอกลักษณ์ชมุ ชน
โลกาภิวตั น์ และ - ระบบการสื่อสารไร้ พรมแดนทําให้ เกิด - มีราคาแพง
สภาพแวดล้ อม ภาวการณ์แข่งขันสูงมีทางเลือกให้ กบั
- ต้ นทุนผลิตสูง
จากต่างประเทศ ประชาชนได้ หลายทางเลือก
- ฟุ่ มเฟื อยควบคุมยาก เกิดปั ญหาสังคม
-ความเป็ นทันสมัยในสิ่งอํานวยความ
สะดวก
4. วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ จังหวัดแพร่ “ เมืองแพร่ น่าอยู่ สู่ วถิ ีชีวติ ล้ านนา ประชาเป็ นสุ ข “
วิสัยทัศน์ องค์ กร “ ภายในปี พ.ศ. 2554 เทศบาลตําบลบ้ านปิ น จะเป็ นองค์ กรทีบ่ ุคลากรมี
ความรู้ มีการบริ หารงานทีม่ ีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล ทันสมัย มีความเป็ นเลิศ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ เพือ่
ประโยชน์ สุขของประชาชน ”
พันธกิจ (MISSION)
1. พัฒนาระบบการให้ บริ การแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์ ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด ให้ โอกาสการเข้ าถึง
บริ การของรัฐด้ วยความเป็ นธรรม
2. พัฒนาการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ ทนั สมัยและเข้ าถึงผู้ใช้ บริ การทุกระดับ
4. ส่งเสริ มให้ ประชาชนมีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน ตรวจสอบได้ อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
5. ส่งเสริ มให้ มีการใช้ ระบบการทํางานแบบอิเลคทรอนิกส์ (IT) และใช้ ความเป็ นเทคโนโลยีของวัสดุ
อุปกรณ์เป็ นเครื่ องมือ
6. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ มีประสิทธิภาพ ศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถ คุณธรรมและ
จริ ยธรรม อย่างเป็ นระบบ และต่อเนื่อง
7. เพิม่ รายได้ให้กบั ครัวเรื อนเพื่อให้มีรายได้เพียงพอแก่การดํารงชีวติ โดยมีเป้ าหมายให้ทุกครัวเรื อนมี
รายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอในการดํารงชีวิตประจําวันในระดับที่ไม่เดือดร้อน เช่น ส่ งเสริ มการปลูกพืช
เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ส่ งเสริ มอาชีพรองหลังฤดูเก็บเกี่ยว
8. ลดรายจ่ายในครัวเรื อน เพื่อที่ให้รายจ่ายในครัวเรื อนแต่ละครัวเรื อนลดลง เช่น การปลูกพืชผัก
สวนครัวไว้กินเอง หรื อแลกเปลี่ยนกัน หรื อเหลือก็จาํ หน่าย ส่ งเสริ มการใช้วตั ถุดิบในท้องถิ่นใน
การดํารงชี วติ ประจําวัน รณรงค์ประหยัดไฟฟ้า,ประปา ผลิตเชื ้อเพลิง(ถ่านไม้ )ไว้ ใช้ เอง ผลิตนํ ้ายา
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

เป้าหมาย

ล้ างจาน,สบู,่ แชมพู ใช้ ในครัวเรื อน ผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเศษขยะ รวมทังนํ
้ ้าชีวภาพใช้ ใน
การเกษตร แทนปุ๋ยและสารเคมี
ส่งเสริ มการออมทุกระดับ ในทุกชุมชน ทุกครัวเรื อน เช่น การจัดตังในรู
้ ปของธนาคารชุมชน /
ธนาคารขยะ/สหกรณ์โรงเรี ยน และการออมในระดับครอบครัว
ส่ งเสริ มสนับสนุนการศึกษา คุณธรรม จริ ยธรรมในทุกบริ บทของระบบการศึกษา
ศึกษา อนุรักษ์ ฟื น้ ฟู สืบสาน พัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน ไฟฟ้ า นํ้าประปา ให้ทวั่ ถึงและครอบคลุมทัว่
พื้นที่ และเพียงพอต่อความต้ องการของประชาชน
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ป้ องกันและควบคุมอาชญากรรม อบายมุข การแพร่ ระบาดของยาเสพติด และปั ญหาเด็กเยาวชน
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลฯและหน่วย
ราชการต่าง ๆ โดยให้ประชาชนมีความสํานึกในความเป็ นเจ้าของ
ส่งเสริ มสุขภาวะดีถ้วนหน้ า มีระบบหลักประกันสุขภาพในระดับตําบล และ ชุมชน
ส่งเสริ มและยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการ และทักษะฝี มือแรงงาน

1. เพื่อให้ เทศบาลตําบลบ้ านปิ นมีระบบการบริ หารที่มงุ่ ผลสัมฤทธิ์ภายในปี 2554
2. เพื่อให้ เทศบาลตําบลบ้ านปิ นมีระบบสารสนเทศที่ทนั สมัยภายในปี พ.ศ. 2554
3. เพื่อส่งเสริ มให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมในการบริ หารงานและตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเทศบาล
4. เพื่อให้ บคุ ลากรที่ได้ รับการเพิ่มทักษะขีดความสามารถและมีทศั นคติที่ดีตอ่ องค์กรและประชาชน
5. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอแก่การใช้จ่ายในการดํารงชีวติ ประจําวัน
6. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรื อน
7. เพื่อให้ ประชาชนมีการเก็บออมทรัพย์สินที่หามาได้ ใช้ อย่างคุ้มค่า และประหยัด
8. เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีการศึกษาสามารถเขียนได้อ่านหนังสื อออกทุกคน
9. เพื่อให้ประชาชนมีในชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทัว่ ถึง
10. เพื่อป้ องกันและควบคุมอาชญากรรม อบายมุขและ ยาเสพติดเข้าแพร่ ระบาดในชุมชน
11. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มสนับสนุน การศึกษา คุณธรรม จริ ยธรรมในเด็กและ
เยาวชน
12. เพื่อให้ ประชาชนมีสขุ ภาพพลานามัยที่ดีทงทางร่
ั้
างกายและสุขภาพจิตที่ดี
13. เพื่อให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาและส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
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14. เพื่อให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมในการศึกษา อนุรักษ์ ฟื น้ ฟู สืบสาน พัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์

แผนงานและโครงการ (PLANING AND PROJECT)
ลําดับที่
แผนงาน
โครงการ
1
การบริ หารที่มงุ่
1. โครงการพัฒนาระบบการบริ หารงานมุง่ ผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์และประชาชน
2. โครงการบริ หารจัดการบ้ านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
พึงพอใจ
3. โครงการประเมินมาตรฐานการบริ หารราชการ
4. โครงการทบทวนแผนพัฒนา 3 ปี (REVIEW)
5. โครงการปรับปรุงโครงสร้ างและแผนอัตรากําลัง
2
การให้ บริ การ
1. โครงการบริ การแบบเบ็ดเสร็ จในจุดเดียว (ONE STOP SERVICE)
2. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน (แอ่วผ่อบ้ านยามแลง)
3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ การ
4. โครงการพัฒนารายได้ (แผนที่ภาษี)
5. โครงการลดขันตอนการปฏิ
้
บตั ริ าชการและขยายเวลาให้ บริ การ
6. โครงการอบรมให้ ความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์ แก่ประชาชน
3
การพัฒนาระบบข้ อมูล
1. โครงการอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสูง
2. โครงการพัฒนาเครื อข่ายข้ อมูลการสื่อสารระบบสองทาง
(VEDEO CONFERENCE)
3. โครงการห้ องสมุดอิเลคทรอนิก (IT)
4. โครงการให้ ความรู้เกี่ยวกับชีวิตประจําวันด้ วยระบบเสียงตามสาย
4
เครื่ องมือ วัสดุอปุ กรณ์
1. ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ริ าชการครบทุกงานและทุกคน
การประกอบการปฏิบตั ิ
2. โครงการเก็บข้ อมูลด้ วยแผ่นดิสก์ สําหรับงานข้ อมูลด้ านเอกสาร
ราชการ
3. โครงการลดรายจ่ายวัสดุสํานักงาน (ใช้ แผ่น CD เก็บข้ อมูลแทน
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5

การท่องเที่ยว

กระดาษสําหรับงานทัว่ ไป)
จัดระบบ FILE เอกสารจากแฟ้มเป็ น FILE COMPUTER
ระบบคอมพิวเตอร์ แบบโครงข่าย (WIRELESS COMPUTER)
โครงการท่องเที่ยวประหยัดพลังงานเชิงอนุรักษ์(HOME STAY)
โครงการระดมทุนทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ให้ บริ การด้ านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (HOME STAY)
โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
โครงการปรับภูมิทศั น์เมือง (เมืองน่าอยู)่

4.
5.
1.
2.
3.
4.

ลําดับที่
แผนงาน
6
ด้ านการพัฒนาบุคลากร

1.
2.
3.
4.

7

แผนงานการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนและทุกภาคส่วน

5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โครงการ
โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (ประกวดการแถลงผลงาน)
โครงการจัดกิจกรรมประกวด 5 ส
โครงการประกวดแนวคิดพัฒนาองค์กร “ เทศบาลตําบล
บ้ านปิ นในอนาคต ”
โครงการฝึ กอบรมเพิ่มทักษะขีดความสามารถของบุคลากร
เทศบาลตําบลบ้ านปิ น
โครงการฝึ กอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริ หารท้ องถิ่น
โครงการทัศนศึกษา “มองเขา มองบ้ าน มองเมือง มองเรา”
โครงการส่งเสริ มจริ ยธรรมคุณธรรมบุคลากรทุกระดับ
โครงการสนับสนุนบุคลากรศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี /โท
โครงการ” แคมป์ปิ ง้ แอนด์เลินนิ่ง”(Camping and Learning)
โครงการเวทีประชาคมชุมชน (เพื่อจัดทําแผนพัฒนาฯ)
โครงการให้ ความรู้และส่งเสริ มการปกครองระบบประชาธิปไตย
โครงการ “พ่อแม่ อุ้ยหลาน เล่าขาน อนุรักษ์ ตํานานมะเก่า”
โครงการ “วันสงกรานต์ ลูกหลานขอสุมาการะวะผู้เฒ่า”
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการกีฬาท้ องถิ่นสัมพันธ์
โครงการสืบสานประเพณีวฒ
ั นธรรมศิลปะการละเล่นท้ องถิ่น
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรื อน
โครงการดําเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
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การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ส่งเสริ มการออม
10. โครงการร่วมกันใช้ พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ส่งเสริม
การใช้ และเพิ่มพลังงานทางเลือกทดแทน
11. โครงการปลูกจิตสํานึกและรณรงค์ป้องกันแก้ ไขภาวะโลกร้ อน
12. โครงการป้องกัน แก้ ไข ปั ญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน
13. โครงการติดตังบ่
้ อดักไขมันบําบัดนํ ้าเสียในอาคาร
14. โครงการ” สืบสานวัฒนธรรมอาหารการกิ๋นพื ้นเมือง”
15. โครงการ “ถนนคนเดิน” “ ลานคนเมือง”

แนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
โครงสร้ าง (STRUCTURE)
1. สายงานการปฏิบตั หิ น้ าที่ไม่ครอบคลุมภารกิจ พนักงานมีจํานวนจํากัด ทําให้ บคุ ลากรต้ องปฏิบตั ิ
หน้ าที่หลาย ๆ หน้ าที่ในเวลาเดียวกัน เป็ นจุดอ่อน (WEAKNESSES) ที่เป็ นทางเลือกหนึง่ ที่ต้องทําการ
แก้ ไข การจํากัดอัตรากําลังตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดเกี่ยวกับบริ หารงานบุคคล ให้ จ่ายเป็ นค่าเงินเดือน
ค่าตอบแทนไม่เกิน 40 % เป็ นอุปสรรค (THREATHS) ในการพัฒนาองค์กรให้ ก้าวไปสูค่ วามเป็ น
ทันสมัย (MODERNIZATION)
ความทันสมัยขององค์ กร (MODERNIZATION)
การพัฒนาองค์กรให้ เกิดกลุ่มงานที่รองรับตามภารกิจโดยเฉพาะมีกลุม่ งานที่หลากหลาย
ในการตอบสนองข้ อเรี ยกร้ อง ให้ ตรง ถูกต้ องเฉพาะด้ าน ฯลฯ (DIFFERENTIATION)
เช่นแบ่งเป็ นแผนกกลุม่ ฝ่ าย
กําหนดให้ มีบคุ ลากรปฏิบตั หิ น้ าที่เฉพาะด้ าน (SPECIFICATION) รองรับการตอบสนอง
ปั ญหาให้ ตรงประเด็น รวดเร็ ว ถูกต้ องเที่ยงตรงและแม่นยํา
ลดช่วงการบังคับบัญชา ให้ แต่ละกลุม่ งานมีอํานาจ มีอิสระ (AUTHORITY) ในการ
ตัดสินใจแก้ ไขปั ญหาแต่ไม่ขาดจากผู้บงั คับบัญชา คงต้ องรายงานผลการตัดสินใจทุกครัง้
ลดอัตราผู้บริ หารให้ เหลือจํานวนน้ อยราย เพื่อเอกภาพการบังคับบัญชา ป้องกันการ
สับสนในการสัง่ การจากผู้บงั คับบัญชาหลายคน และให้ เพิ่มจํานวนผู้ปฏิบตั ใิ ห้ ตอบสนอง
ความต้ องการตรงประเด็น รวดเร็ว (ค่าตอบแทนผู้บริหาร 1 คน อาจจ้ างผู้ปฏิบตั งิ านได้
มากกว่า 2 คน)
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ระบบการดําเนินงานขององค์ กร (SYSTEMS)
ให้ มีการหมุนเวียนงาน (ROTATION) ของผู้ปฏิบตั งิ านที่สายงานเอื ้อกัน ตามแนวคิด 1
คน ให้ ร้ ูงานได้ ไม่น้อยกว่า 3 งาน ใน 1 งาน ให้ คนรู้ไม่น้อยกว่า 3 คน
จัดให้ มีการแถลงผลสําเร็ จของงาน ของแต่ละกลุม่ งานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรี ยนรู้การแก้ ไขปั ญหา (QUALITY CONTROL CIRCLE)

การแก้ ไขปั ญหาพฤติกรรมของผู้บริหาร (STYLE)
รณรงค์สร้ างกระบวนการ การให้ ความรู้ ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ของผู้บริ หาร คุณ
ลักษณ์ผ้ บู ริ หารพันธุ์ใหม่ พันธุ์เก่งในอนาคตให้ กบั ผู้มีสิทธิเลือกตัง้
จัดให้ มีเวทีประชาคม เสวนา ให้ เกิดความเรี ยนรู้ มุมมองของผู้บริ หารพันธุ์ใหม่ พันธุ์เก่ง
ให้ เป็ นไปอย่างอิสระปราศจากการครอบงํา
การแก้ ไขปั ญหาบุคลากรในองค์ กร (STAFF)
การฝึ กอบรมเพิ่มขีดความสามารถ การปฏิบตั งิ านของบุคลากรให้ เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
ให้ มีการปฐมนิเทศบุคลากรทุก ๆ 6 เดือน
การสรรหาบุ ค ลากรให้ เป็ นทางวิ ช าการและทัก ษะความสามารถประสบการณ์ ข อง
บุคลากรไปพร้ อม ๆ กันไม่เพียงแต่สอบได้ เพราะท่องตําราให้ เป็ นบุคลากรในองค์กร
ขยายเวลาการทดลองราชการจาก 6 เดือน เป็ น 2 ปี ประเมินผลการทดลองการปฏิบตั ิ
ราชการทุก ๆ 1 ปี ให้ มีบญ
ั ชีฐานเงินเดือนสําหรับผู้ทดลองปฏิบตั ิราชการขึ ้นโดยเฉพาะ
เพื่อแก้ ไขปั ญหาการโยกย้ ายของข้ าราชการบรรจุใหม่
การแก้ ไขปั ญหาการไม่ ปฏิบัตติ ามแผนกลยุทธ์ (STRATEGY)
กําหนดให้ มีบทลงโทษที่มีผลบังคับใช้ ให้ ชดั เจน เมื่อไม่มีการปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์ ซึ่ง
เป็ นต้ นเหตุ การปฏิบตั ิภารกิจที่ไร้ ทิศทาง ยกเว้ นมีเหตุผลสมควรที่จะอธิบายลบล้ างการ
ไม่นําแผนกลยุทธ์มากําหนดภารกิจในเชิงปฏิบตั จิ ริ งได้
จากการพิจารณาทางเลือกของการแก้ ไขปั ญหาจะเป็ นการพัฒนา บุคลากรเป็ นสําคัญ ซึง่ หลัก
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ของความคุ้มค่ากํากับงบประมาณที่ใช้ จา่ ยไปแล้ ว จะเป็ นเชิงนามธรรม งบประมาณไม่ได้ ใช้ จ่ายอะไรมากมาย
นัก คงมุ่งเน้ นเพิ่มทักษะขีดความสามารถบุคลากรด้ านวิชาการและการปฏิ บตั ิภารกิจเป็ นส่วนใหญ่ การปรับ
โครงสร้ างใหม่ให้ เกิดความชัดเจนยังคงโครงสร้ างเดิมแต่เพิ่มรายละเอียดโครงสร้ างภายในให้ เหมาะกับการ
ตอบ สนองข้ อเรี ยกร้ องการให้ บริ การประชาชน โดยมุ่งสู่เป้าหมาย คือการบริ หารงานที่ม่งุ ผลสัมฤทธิ์อนั เป็ นผล
การขับเคลื่อนของทรัพยากรมนุษย์

6. ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ

เมื่ อ ได้ด ํา เนิ น งานตามแผนงานและโครงการตามยุท ธศาสตร์ เบื้ อ งต้น นี้ ได้ค รบถ้ว นจะ
สามารถทําให้บุคลากรในองค์กรเป็ นบุคลากรมีความรู ้ มีการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล ทันสมัย
มี ความเป็ นเลิ ศ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ สามารถบริ ก ารให้ป ระชาชนดํารงชี วิตอยู่ในชุ มชนได้อย่างเป็ นสุ ข
ชุ มชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยัง่ ยืน เกิดความประหยัดและคุม้ ค่าในการบริ หารงานโครงการ
สามรถลดขั้นตอนการทํางานเพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจอย่างสู งสุ ด การพัฒนาและส่ งเสริ ม ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีศกั ยภาพ อันก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อการประกอบอาชี พ
และรายได้ในชุมชน

7. ข้ อเสนอแนะ

ถ้าต้องการให้ประชาชนทุกชุ มชนอยูด่ ีมีสุขได้น้ นั องค์กรปกครองท้องถิ่นจะต้องได้รับ
สนับสนุ นในเรื่ องงบประมาณจากภาครัฐบาลอย่างเพียงพอและ ทั้งนี้ตอ้ งอาศัยการมีส่วนร่ วมของประชาชนและ
ทุกภาคส่ วนของทางราชการ การจะแก้ไขปั ญหาในชุมชนนั้น “ปั ญหาของชุมชนเอง ชุ มชนต้องเป็ นผูแ้ ก้ไข”
ความต้องการของชุ ม ชน ประชาชนที่ อยู่ในชุ มชนย่อมรู้ ดี ให้ ชุ มชนได้ร่วมคิ ด ร่ วมทํา ร่ วมกันแก้ไขปั ญ หา
อาจจะพบปั ญ หาและอุ ป สรรคบ้าง แต่ ห ากดําเนิ น กิ จกรรมในลัก ษณะค่อยเป็ นค่อยไป ในแนวทางปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ก็จะเกิดองค์ความรู ้ใหม่ๆในการพัฒนา ชุ มชนจึงจะมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่าง
ยัง่ ยืนต่อไป

