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ค ำน ำ 
 

                ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542    
มาตรา  16 (1) ก าหนดให้ เทศบาลต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เทศบาล
ต าบลมีหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาห้าปีในครั้งนี้ถือว่าครอบคลุมภารกิจการบริหารการ
พัฒนาในทุกด้านในเขตเทศบาลต าบล  โดยเน้นขบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมเป็นแผนก าหนดทิศทางการพัฒนาโดย
ระยะเวลากลางมีความทันสมัยเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อ าเภอ  นโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบล ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 
                 แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561- 2565) ของเทศบาลต าบลธาตุทอง ฉบับนี้ถือว่าเป็นแผนที่มีความส าคัญในการ
จัดท าแผนการด าเนินงาน  ตลอดจนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ในท้องถิ่นต่อไป 
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ส่วนที่  1 
  ำ                   น ำน  งเทศบาลต าบลธาตุทอง 

  ำ              ง            
 

 

 1. ด้านกายภาพ 
  1.1  ที่ต้ัง  เทศบาลต าบลธาตุทอง  อยู่ห่างจากอ าเภอภูเขียวประมาณ  25  กิโลเมตร  ส านักงานเทศบาลต าบลธาตุทอง  
ตั้งอยู่เลขท่ี  41  หมู่ที่  1  บ้านธาตุ  ต าบลธาตุทอง  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  มีพ้ืนท่ีประมาณ  93.65  ตารางกิโลเมตร   

   ำณำ  ต  งเทศบาลต    ำต   ง     
   ทิศเหนือ  ติดกับ  ต าบลผักปัง  และ ต าบลกวางโจน 
       อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูม ิ
   ทิศใต้  ติดกับ  ต าบลหนองขาม   

อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูม ิ
   ทิศตะวันออก ติดกับ  ต าบลหลุบคา อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูม ิ

ทิศตะวันตก ติดกับ  อ าเภอภูเขียว และต าบลท่ามะไฟหวาน 
     อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูม ิ

1.2      ณ              
 ภูมิประเทศของเทศบาลต าบลธาตทุอง  ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีราบ  และมีพื้นที่บางส่วนเป็นภเูขา  ได้แก่  หมู่ที่  6  บ้านตาดรินทอง  
และบ้านตาดภูทอง  หมู่ที่  12 
1.3     ณ      ำ ำ    
 ภูมิอากาศทั่วไปของเทศบาลต าบลธาตุทอง มีลักษณะอากาศแบบรอ้นช้ืน แบ่งลักษณะภูมิอากาศออกเป็น   3 ฤดู  คือ 
  1.  ฤดูร้อน  ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม  โดยไดร้ับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งเป็นลมที่พัด
จากทะเลจีนใต้  อุณหภมูิสูงสดุเฉลี่ย  37.5  องศาเซลเซียส 
  2.  ฤดูฝน  ช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน  โดยไดร้ับอิทธิพลจากลมมรสมุตะวันออกเฉียงใต้  
 ซึ่งตามปกติแล้วฝนจะเริม่ตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  และตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน  และในบางปีฝนจะทิ้งช่วงในเดือน
มิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 
  3.  ฤดูหนาว  ช่วงเดือนตุลาคม – เดือนมกราคม  อากาศค่อนข้างหนาวเย็น  เนื่องจากเขตพื้นท่ีต าบลธาตุทองมี ภูเขา
ล้อมรอบ  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ความเย็นปกคลุมเทือกเขาภูแลนคา  ภูหยวก 
1.4  สภาพดิน   
 - ดินร่วนปนทราย 
2.ด้านการเมืองการปกครอง 
 2.1   ตการ  ค  ง  งเทศบาลต ำ   ำต   ง   
  เทศบาลต าบลธาตุทองมีฐานะเป็นนิติบุคคล  แบ่งเขตการปกครองเป็น  13  หมู่บ้าน  ดังนี ้
   1.  บ้านธาต ุ    หมู่ที่  1 
   2.  บ้านหนองคัน    หมู่ที่  2 
   3.  บ้านหนองกุงใหม่   หมู่ที่  3 
   4.  บ้านฝายพญานาค   หมู่ที่  4 
   5.  บ้านห้วยหอย    หมู่ที่  5 

6.  บ้านตาดรินทอง    หมู่ที่  6 
   1 



 

7.  บ้านหนองกุงศร ี   หมู่ที่  7 
   8.  บ้านหนองบัวค า    หมู่ที่  8 
   9.  บ้านธาตุกลาง    หมู่ที่  9 
   10.  บ้านธาตุทอง    หมู่ที่  10 
   11.  บ้านห้วยหอย    หมู่ที่  11 
   12.  บ้านตาดภูทอง    หมู่ที่  12 
   13.  บ้านฝายพญานาคเหนือ   หมู่ที่  13  

 ( ำ      ี  ตำ   น   ต ำ   น   ำ     
รายชื่อก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ต าบลธาตุทอง 

 1.  นายธวัช  ละก าปั่น   ก านันต าบลธาตุทอง / ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  12  บ้านตาดภูทอง 
2.  นายแหลมสอน  แสวงรัตน ์  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  1  บ้านธาต ุ

 3.  นายค าพอง  ระดาฤทธ์ิ   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  2  บ้านหนองคัน 
4.  นายทาชาญ  หลา่เพชร   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  3  บ้านหนองกุงใหม ่
5.  นายธนัฐชัย  เหล่ากวางโจน  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  4  บ้านฝายพญานาค 
6.  นายเจริญชัย  ดาวช่วย   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  5  บ้านห้วยหอย 

 7.  นายณัฐพล  แส่กระโทก   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  6  บ้านตาดรินทอง 
8.  นายเจริญ  ทองด ี   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  7  บ้านหนองกุงศรี 

 9.  นายเสมียน  พูลสวัสดิ ์   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  8  บ้านหนองบัวค า 
10.  นายสมศรี  เผ่าฉนวน   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  9  บ้านธาตุกลาง 
11.  นายสุเนตร พวกเซยีงซา   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที1่0  บ้านธาตุทอง 
12.  นายเชาวลติ  กลางทา   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  11  บ้านห้วยหอย 
13.  นายวิชัย  หารอาวุธ   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  13  บ้านฝายพญานาคเหนือ 

2.2 การเลือกตั้ง 
       ำ      ต  งค   ง  ำ      

จ านวนผู้มาใชส้ิทธิเลือกตั้งสมาชกิสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง  
เมื่อวันท่ี  5  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2556 

  ำ         ต     ต  ง                ำน น               ต  งสมาชิกสภาเทศบาล   ำน น    ำ        
     ต  ง 

 ำ     ง         
1 1 / 1 / 1 307 313 620 372 
2 1 / 2 / 1 274 282 556 339 
3 1 / 3 / 2 214 223 437 292 
4 1 / 4 / 2 205 231 436 269 
5 1 / 5 / 4 210 241 451 296 
6 1 / 6 / 5 300 285 585 371 
7 1 / 7 / 8 259 277 536 383 
8 1 / 8 / 8 253 258 511 373 
9 1 / 9 / 11 261 287 548 370 
10 1 / 10 / 13 339 357 696 474 
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  ำ         ต     ต  ง                ำน น               ต  งสมาชิกสภาเทศบาล   ำน น    ำ        
     ต  ง 

 ำ     ง         
11 2 / 1 / 3 254 286 540 335 
12 2 / 2 / 3 254 257 511 317 
13 2 / 3 / 6 173 155 328 232 
14 2 / 4 / 7 284 298 581 330 
15 2 / 5 / 7 263 245 508 321 
16 2 / 6 / 9 212 234 446 324 
17 2 / 7 / 9 200 215 415 295 
18 2 / 8 / 10 257 261 518 369 
19 2 / 9 / 10 242 246 488 361 
20 2 / 10 / 12 109 104 213 163 

รวมทั้งหมด 9,924 6,586 
 

จ านวนผู้มสีิทธิเลือกตั้งท่ีมาใช้สิทธิเลือกตั้ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง   จ านวน  6,586  คน  คิดเป็นร้อยละ  66.36   
ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง   

จ านวนผู้มาใชส้ิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง เมื่อวันท่ี  5  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2556 
  ำ         ต     ต  ง    / หน่วยที่ /           ำน น               ต  งนายกเทศมนตร ี   ำน น 

    ำ             ต  ง  
 ำ     ง         

1 1 / 1 / 1 307 313 620 372 
2 1 / 2 / 1 274 282 556 339 
3 1 / 3 / 2 214 223 437 292 
4 1 / 4 / 2 205 231 436 269 
5 1 / 5 / 4 211 240 451 296 
6 1 / 6 / 5 300 285 585 371 
7 1 / 7 / 8 259 277 536 383 
8 1 / 8 / 8 254 259 512 373 
9 1 / 9 / 11 261 287 548 370 
10 1 / 10 / 13 339 357 696 474 
11 2 / 1 / 3 254 286 540 335 
12 2 / 2 / 3 254 257 514 318 
13 2 / 3 / 6 174 156 330 233 
14 2 / 4 / 7 285 297 582 330 
15 2 / 5 / 7 263 245 508 321 
16 2 / 6 / 9 213 235 448 325 
17 2 / 7 / 9 200 216 416 295 
18 2 / 8 / 10 257 261 518 369 
19 2 / 9 / 10 242 246 488 361 
20 2 / 10 / 12 110 105 225 165 

รวมทั้งหมด 9,946 6,591 
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จ านวนผู้มสีิทธิเลือกตั้งท่ีมาใช้สิทธิเลือกตั้ง  นายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง  จ านวน  6,591  คน  คิดเป็น    ร้อยละ  66.27  
ของผู้มาใช้สิทธิ   
 
 
3.  ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ล าดับที ่ ชื่อหมู่บ้าน หมู ่   ำน น    ำ   รวม จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

1 บ้านธาต ุ 1 797 732 1,529 475 
2 บ้านหนองคัน 2 587 620 1,207 348 
3 บ้านหนองกุงใหม ่ 3 706 747 1,453 413 
4 บ้านฝายพญานาค 4 293 318 611 203 
5 บ้านห้วยหอย 5 434 383 817 234 
6 บ้านตาดรินทอง 6 237 211 448 194 
7 บ้านหนองกุงศรี 7 759 741 1,500 384 
8 บ้านหนองบัวค า 8 761 725 1,486 443 
9 บ้านธาตุกลาง 9 554 565 1,119 338 
10 บ้านธาตุทอง 10 703 669 1,372 379 
11 บ้านห้วยหอย 11 424 435 859 195 
12 บ้านตาดภูทอง 12 153 145 298 109 
13 บ้านฝายพญานาคเหนือ 13 486 480 966 213 
รวม 13  หมู่บ้าน 6,894 6,771 13,665 3,928 

 
 3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม 
อายุน้อยกว่า 1 ป ี
อายุ  1  ปี 
อายุ  2  ปี 
อายุ  3  ปี 
อายุ  4  ปี 
อายุ  5  ปี 
อายุ  6  ปี 
อายุ  7  ปี 
อายุ  8  ปี 
อายุ  9  ปี 
อายุ  10  ปี 
อายุ  11  ปี 
อายุ  12  ปี 
อายุ  13  ปี 

57 
83 
83 
71 
84 
99 
87 
89 
82 
86 
95 
64 
87 
80 

58 
54 
56 
70 
62 
72 
75 
74 
75 
63 
74 
74 
86 
76 

115 
137 
139 
141 
146 
171 
162 
163 
157 
149 
169 
138 
173 
156 
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ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม 
อายุ  14  ปี 
อายุ  15  ปี 
อายุ  16  ปี 
อายุ  17  ปี 
อายุ  18  ปี 
อายุ  19  ปี 
อายุ  20  ปี 
อายุ  21  ปี 
อายุ  22  ปี 
อายุ  23  ปี 
อายุ  24  ปี 
อายุ  25  ปี 
อายุ  26  ปี 
อายุ  27  ปี 
อายุ  28  ปี 
อายุ  29  ปี 
อายุ  30  ปี 
อายุ  31  ปี 
อายุ  32  ปี 
อายุ  33  ปี 
อายุ  34  ปี 
อายุ  35  ปี 
อายุ  36  ปี 
อายุ  37  ปี 
อายุ  38  ปี 
อายุ  39  ปี 
อายุ  40  ปี 
อายุ  41  ปี 
อายุ  42  ปี 
อายุ  43  ปี 
อายุ  44  ปี 
อายุ  45  ปี 
อายุ  46  ปี 
อายุ  47  ปี 
อายุ  48  ปี 
อายุ  49  ปี 
อายุ  50 ปี 

88 
97 
87 
98 
101 
105 
97 
108 
64 
92 
89 
103 
95 
91 
113 
107 
97 
93 
89 
93 
118 
99 
94 
112 
92 
114 
101 
116 
110 
102 
161 
115 
119 
129 
127 
122 
112 

93 
81 
78 
76 
104 
84 
82 
109 
72 
107 
103 
104 
98 
100 
80 
88 
89 
71 
113 
84 
103 
85 
104 
109 
96 
112 
106 
102 
114 
110 
146 
120 
117 
128 
105 
135 
121 

181 
178 
165 
174 
205 
189 
179 
217 
136 
199 
192 
207 
193 
191 
193 
195 
186 
164 
202 
177 
221 
184 
198 
221 
188 
226 
207 
218 
224 
212 
307 
235 
236 
257 
232 
257 
233 
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ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม 

อายุ  51  ปี 
อายุ  52  ปี 
อายุ  53  ปี 
อายุ  54  ปี 
อายุ  55  ปี 
อายุ  56  ปี 
อายุ  57  ปี 
อายุ  58  ปี 
อายุ  59  ปี 
อายุ  60  ปี 
อายุ  61  ปี 
อายุ  62  ปี 
อายุ  63  ปี 
อายุ  64  ปี 
อายุ  65  ปี 
อายุ  66  ปี 
อายุ  67  ปี 
อายุ  68  ปี 
อายุ  69  ปี 
อายุ  70  ปี 
อายุ  71  ปี 
อายุ  72  ปี 
อายุ  73  ปี 
อายุ  74  ปี 
อายุ  75 ปี 
อายุ  76  ปี 
อายุ  77  ปี 
อายุ  78  ปี 
อายุ  79  ปี 
อายุ  80  ปี 
อายุ  81  ปี 
อายุ  82  ปี 
อายุ  83  ปี 
อายุ  84  ปี 
อายุ  85  ปี 

117 
97 
113 
109 
111 
88 
82 
77 
93 
58 
76 
61 
77 
62 
57 
56 
48 
51 
39 
42 
50 
32 
28 
40 
36 
27 
15 
25 
16 
13 
15 
12 
12 
6 
5 

145 
117 
103 
87 
99 
93 
112 
82 
94 
65 
82 
75 
78 
59 
51 
66 
51 
48 
53 
56 
49 
34 
32 
33 
32 
29 
34 
23 
21 
24 
19 
18 
14 
15 
10 

262 
214 
216 
196 
210 
181 
194 
159 
187 
123 
158 
136 
155 
121 
108 
122 
99 
99 
92 
98 
99 
66 
60 
73 
68 
56 
49 
48 
37 
37 
34 
30 
26 
21 
15 
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ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม 

อายุ  86  ปี 
อายุ  87  ปี 
อายุ  88  ปี 
อายุ  89  ปี 
อายุ  90  ปี 
อายุ  91  ปี 
อายุ  92  ปี 
อายุ  93  ปี 
อายุ  94  ปี 
อายุ  95  ปี 
อายุ  96  ปี 
อายุ  97  ปี 
อายุ  98  ปี 
อายุ  99  ปี 
อายุ  100 ปี 
อายุมากกว่า  100  ปี 
รวม 

2 
10 
3 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
2 
6,874 

9 
14 
8 
6 
6 
6 
4 
2 
0 
1 
3 
1 
3 
0 
0 
5 
6,769 
 

11 
24 
11 
7 
10 
7 
6 
3 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
2 
7 
13,643 

 

4.  ำ ทาง  งค  
  4.1           

 ในเขตเทศบาลต าบลธาตุทอง  มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาอยู่ในสังกัดส านักงานประถมศึกษาแหง่ชาติ  จ านวน  5  แห่ง  
ดังนี้    
 1.  โรงเรียนบ้านธาตุ  (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
 2.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่  (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
 3.  โรงเรียนบ้านหนองคัน 
 4.  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 
 5.  โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 
 มีโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  จ านวน  1  แห่ง  คือ  โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธรุกิจศิขรินทร์  ตั้งอยู่บ้านหนองบัวค า    หมู่ที่  8  
ต าบลธาตุทอง  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

4.2  ำ ำ ณ     
 ในเขตเทศบาลต าบลธาตุทอง  มีสถานพยาบาล 1 แห่ง  คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านธาตุ จ านวน  1  แห่ง   
4.3 อาชญากรรม 
- 
4.4 ยาเสพติด 
- 
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4.5 การสังคมสงเคราะห ์
 จ านวนผู้สูงอายุ  ผู้พิการในพ้ืนท่ีต าบลธาตุทอง  อ าเภอภูเขยีว  จังหวัดชัยภูม ิ

ข้อมูล ณ  เดือน  พฤษภาคม  2562 
บ้าน หมู่ที ่ ผู้สูงอายุ (คน) ผู้พิการ  (คน) หมายเหตุ 

บ้านธาต ุ 1 182 55  
บ้านหนองคัน 2 166 37  
บ้านหนองกุงใหม ่ 3 217 47  
บ้านฝายพญานาค 4 72 17  
บ้านห้วยหอย 5 113 23  
บ้านตาดรินทอง 6 62 22  
บ้านหนองกุงศรี 7 209 63  
บ้านหนองบัวค า 8 210 45  
บ้านธาตุกลาง 9 179 39  
บ้านธาตุทอง 10 220 44  
บ้านห้วยหอย 11 96 28  
บ้านตาดภูทอง 12 28 7  
บ้านฝายพญานาคเหนือ 13 149 25  

รวมท้ังสิ้น 1,903 452  
 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

5.1   ำ ค นำค ขนส่ง   
 ระบบการคมนาคมขนส่งท่ีส าคญัของเทศบาลต าบลธาตุทอง  คือ  การคมนาคมทางบก  ซึ่งมีถนนทางหลวงหมายเลข  201  เป็น
เส้นทางหลักเข้าสู่อ าเภอ  และถนนภายในหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลธาตุทองจะเป็นถนนคอนกรตี  ถนนลูกรัง  และถนนลงดิน  ซึ่งส่วน
ใหญ่ใช้ในการสัญจรและเส้นทางล าเลียงผลผลติทางการเกษตร 
 5.2   ำ     ำ   
 ในเขตเทศบาลต าบลธาตุทอง  มีผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด  3,468  ครัวเรือน  ซึ่งขณะนี้เทศบาลต าบลธาตุทอง  ได้ด าเนินการประสานการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอแก้งคร้อ  และการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอภูเขียว  เพื่อด าเนินการขยายเขตการให้บริการให้ทั่วถึงทุกพื้นที่หมู่บ้าน
ในเขตเทศบาลต าบลธาตุทอง 
 5.3  การประปา   
 ในเขตเทศบาลต าบลธาตุทอง  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน  ระบบประปาส่วนใหญ่เป็นระบบประปาบาดาล  และประปาผิวดิน 
 5.4 โทรศัพท์ 
 การติดต่อสื่อสารโทรศัพท์ส่วนตัว 
 5.5  ไปรษณีย์ 
  ไปรษณีย์ได้รับอนุญาต  จ านวน  1  แห่ง 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 

  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลธาตุทองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จ านวนพื้นที่ท าการเกษตรประมาณ  47,879  ไร่  มี
พื้นที่ปลูกข้าวและอ้อยประมาณ  41,267  ไร่  ผลผลติทางการเกษตรที่ส าคญั  คือ  ข้าว  อ้อย 
6.2 การประมง 
- 
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6.3 การปศุสัตว ์
ลักษณะของการประกอบการเป็นการเลีย้งในครัวเรือน  สตัว์ที่เลีย้ง  ได้แก่  วัว  สุกร  กระบือ  และสตัว์ปีก 
6.4 การบริการ 
- 
6.5  ำ    ง         
 ลักษณะแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่  เขือ่นตาดใหญ่  อ่างเก็บน้ าโสกอราง  ป่าภูหลง และประเพณสีรงน้ าพระธาตุ เป็นต้น 
 
  6.6  ำ   ต ำ        

ลักษณะการประกอบการอุตสาหกรรมของเทศบาลต าบลธาตุทองเปน็อุตสาหกรรมขนาดเล็กและอตุสาหกรรมในครัวเรือนมีสถาน
ประกอบการ  ดังนี ้
 1.  โรงสีขา้ว     จ านวน  35 แห่ง 
 2.  โรงท าขนมจีน     จ านวน    4 แห่ง 
 6.7  ำ  ำณ    และกลุ่มอาชีพ    มีสถานประกอบการ  ดังนี ้
 1.  ร้านค้าขายของช า    จ านวน  87 แห่ง 
 2.  ร้านขายเครื่องดื่ม    จ านวน  - แห่ง 
 3.  ร้านวัสดุก่อสร้าง    จ านวน    2 แห่ง 
 4.  ร้านเสรมิสวย     จ านวน    5 แห่ง 
 5.  ร้านอาหารตามสั่ง    จ านวน    15 แห่ง 
 6.  ร้านซ่อม – ปะยางรถ    จ านวน    18 แห่ง 
 7.  ร้านตดัเย็บเสื้อผ้า    จ านวน    1 แห่ง 
 8.  ร้านถ่ายเอกสาร     จ านวน    1 แห่ง 
 9.  ที่รับซื้อข้าว     จ านวน    3 แห่ง 
 10.  ที่รับซื้อของเก่า/ห้องเย็น    จ านวน    2 แห่ง 
 11.  ที่รับซื้ออ้อย/สถานีขนถ่ายออ้ย   จ านวน    6 แห่ง 
 12.  ห้องเช่าบริการ/บ้านพัก    จ านวน    2 แห่ง 
 13.  กลุ่มข้าว     จ านวน    1 แห่ง 
 14.  ฟาร์มไก่/ฟารม์นกกะทา    จ านวน    4 แห่ง 
 15.  ปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก    จ านวน    1 แห่ง 
 16.  ปั๊มหลอด     จ านวน    4 แห่ง 
 17.  โทรศัพท์มือถือ  บ้าน  สาธารณะ   จ านวน        13,110 เครื่อง 
 18.  ตลาดนัดคลองถม    จ านวน    1 แห่ง 
 19.  ตลาดนัดเคลื่อนที ่    จ านวน    1 แห่ง 
 20.  สถานท่ีแปรสภาพพลาสติก/โรงน้ า   จ านวน    4 แห่ง 
 21.  กลุ่มสุกร     จ านวน    1 แห่ง 
 22. กลุ่มสวนเกษตรผสมผสาน   จ านวน    1 แห่ง 
 6.8 แรงงาน 
 - แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานในพื้นที่เขตต าบล 

 
 

9 



 

 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 

 ราษฎรในเขตเทศบาลต าบลธาตุทอง  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติไทย  มีวดัในเขตเทศบาลต าบล 
ธาตุทอง  จ านวน  10  แห่ง  ซึ่งเพียงพอส าหรับใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  และใช้เป็นสถานท่ีที่   ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ประชาชนในต าบล
เป็นคนดี  โดยมีรายชื่อวัดดังต่อไปนี้ 
 1.  วัดศิลาดาด   ตั้งอยู่บ้านธาต ุ   หมู่ที่  1 
 2.  วัดปัจฉิมานุการาม  ตั้งอยู่บ้านหนองคัน   หมู่ที่  2 
 3.  วัดป่าพระแก้วเกตุศร ี  ตั้งอยู่บ้านหนองคัน   หมู่ที่  2 
 4.  วัดวรญาติบ ารุง   ตั้งอยู่บ้านหนองกุงศรี  หมู่ที่  7 
 5.  วัดป่าสมบูรณส์ามัคคีธรรม ตั้งอยู่บ้านหนองกุงศรี  หมู่ที่  7 
 6.  วัดธงทราย   ตั้งอยู่บ้านฝายพญานาค  หมู่ที่  4 
 7.  วัดชมพลอย   ตั้งอยู่บ้านห้วยหอย   หมู่ที่  5 
 8.  วัดป่ามหาวัน   ตั้งอยู่บ้านตาดรินทอง  หมู่ที่  6 
 9.  วัดป่าธาตุวนาราม  ตั้งอยู่บ้านธาตุกลาง   หมู่ที่  9 
 10.  วัดป่าสามัคคีธรรม  ตั้งอยู่บ้านห้วยหอยน้อย  หมู่ที่  11 

7.2 ประเพณีและงานประจ าป ี
 เทศบาลต าบลธาตุทอง  มีประเพณีวัฒนธรรมเช่นเดยีวกับจังหวัดตา่ง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยึด แนวหารือหลักปฏิบตัิตาม
แนวความเชื่อของท้องถิ่น ถือว่ามีค่าแก่สังคม ใครฝ่าฝืนหรืองดเว้นการกระท าตามที่ก าหนดไว้ถือว่าผดิเป็นความชั่ว 
มีประเพณีใหญ่ประจ าเดือนตา่ง ๆในรอบปี  เรียกว่า  ฮีตสิบสอง  ครองสิบสี่  หรือประเพณีสิบสองเดือน  ได้แก ่

    น        ประเพณี 
 1.  เดือนเจยีงหรือเดือนอ้าย      บุญเข้ากรรม 
 2.  เดือนยี่        บุญคูณลาน 
 3.  เดือนสาม        บุญข้าวจี ่  
 4.  เดือนสี่        บุญพระเวส  (มหาชาต)ิ 
 5.  เดือนห้า        บุญสงกรานต ์
 6.  เดือนหก        บุญบั้งไฟ 
 7.  เดือนเจด็        บุญช าระเบิกบา้นหรือเลี้ยงปู่ตา 
 8.  เดือนแปด        บุญเข้าพรรษา 
 9.  เดือนเก้า        บุญข้าวประดับดิน 
 10.  เดือนสิบ        บุญข้าวสาร์ท 
 11.  เดือนสิบเอ็ด        บุญออกพรรษา 
 12.  เดือนสิบสอง        บุญกฐิน - ลอยกระทง  

- สรงน้ าพระธาตุในเดือนเมษายนของทุกปี 
  7.3 ภาษาถิ่น 
 - ภาษาไทย – อีสาน 
 7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลกึ 

- ผ้าทอพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์จากต้นกก 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1            

  1.  แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
  -  ล าน้ า / ล าห้วย     จ านวน  39   สาย 
  -  บึง / หนอง  และอื่น ๆ    จ านวน  46   สาย 
  2.  แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
  -  ฝาย      จ านวน   8     แห่ง 
  -  บ่อน้ าตื้น     จ านวน  29    แห่ง 
  -  ระบบประปาบาดาล    จ านวน  14    แห่ง 
  -  ระบบประปาผิวดิน    จ านวน   5    แห่ง 
 8.2 ป่าไม ้
  - ป่าภูหลง 
 8.3 ภูเขา 
  - ภูจอก้อ  ภูโจ้โก ้
 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคญัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - โสกอรางหนองน้ าใหญ่  ป่าภูหลง 
 9. อื่นๆ 
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นายกเทศมนตรี 

นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม 

รองนายกเทศมนตรี 

นายวิทยา  หลา่เพชร 
รองนายกเทศมนตรี 

นายสนั่น  บุตะเขียว 

ส ำนักปลัด กองคลัง กองช่ำง กองกำรศึกษำฯ กองสำธำรณสุขฯ 

1.  พ.จ.อ.เอกชัย  ล าชัยภูม ิ

2. นางสาวสัจจา  บญุค าภา 

3. นายธีระธรรม  แก้วเพ็ญศรี 

4.  นางสาวเสาวณ ี ชนะพาล 

5. พ.จ.อ.สุภาพ  ประทีปมือง 

6.นางวิรากานต์  กู่ชัยภูม ิ

7. นายเกษม  เปรมใจ 

8. นายอนุชิต  ทวีชาต ิ

9. นายมนูญ  ศร่ใส 

10.นางเครือวรรณ์ สุวรรณภูมิ 

11.นายกิตติ  พมิพ์สราญ 

12.นางเพลินพศิ  โสภ ี

13.นายทวีป  ปฎิโก 

14.นายภูตะวัน  แก้วหนองแดง 

1. นางเพญ็ประภา  แก้วไทย 

2. นางอมรรัตน์  ชาวเชียงตุง 

3. สอ.ทินกร  เนตรซิว 

4.นางสาวกัณทิมา  สงค์รัมย์ 

5.นางพิศมัย  กุดนอก 

6. นางสาวสุธิสา  ฐานวิสัย 

7. นางสาวสุวัณณี วถิีเทพ 

8.นางสาวสภุาพ สีหาราช 

 

1. นายภิญโญ  ทับทิมอ่อน 

2. นายนพดล  จานชมภ ู

3. นางสาระวงษ์ สีหมอก 

4.นายภัทรพงษ์ ปัญจวรรณ 

5.นายชัยรัตน์ โพธิ์พูล 

6.นายนวพล อังคณิต 

1. นายทศพิธ  ต่ออ านาจ 

2. นางพรรณี  ทวชีาติ 

3. นางสาวล าดวน  เหล่ากวางโจน 

4. นางหนุงหนิง  อินทะนัย 

5. นางรุ้งลาวัลย ์ ศุภิมล 

6. นางนภัสวรรณ  ชัยวชิา 

7. นางเนาวรัตน์  จันทะคาม 

8. นางสาวประภาภรณ์  วลิล์เนอร ์

9. นางนันทริัตน์  สนธิสมพันธ์ 

10. นางบังอรรัตน์  พรนิมิตวงษ์ 

11. นางนิรพัน  คุณประทุม 

12. นางฐติิมา  โครตภูเขียว 

13. นางสาวอรุณนี  ทวชีัย 

14. นางสาวเนตรนภา  โพชะกะ 

15. นางรุ่งนภา  บุสาวรรณกร 

16. นายนภาศิลป ์ บุสาวรรณกร 

17.นางสาวจุฑามาศ  สู่โนนทอง 

18.นางสาวรัชนี  มีผักใหม 

19.นางสาวนารีรัตน์  มุนนท์ 

20.นายรังสิมันต์ ประเสริฐไทย 

 

1. พ.จ.อ.ปัญญา  สุจริต 

2. นางสาวโสภา แดนชัยภูม ิ

3. นายค ามูล  ขลังวิเชียร 

4. นายวเิชียร  คุณวันดี 

5. นายอาทิณ  นกศรี 

6. นายชาติล าเลียง  วะราศรี 

7.นายพงศธร  พรหมโคตร 

8. นายสุชล  ช านาญพล 

9. นายอัศวิน  นิลคล้าย 

10. นายธนวัฒน์ กุดนอก 

 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

นายน้อย  พลเดช 

กองส่งเสริมกำรเกษตร 

1.นายธินกร  เชือ้ในเขา 

2.นางสาวนันทกิา นิตประทุม 

 

กองสวัสดิกำรสังคม 

1. นายสยาม  ยงเพชร 

2. น.ส.กาญจนา วโลหะ 

 

  

 
                                                                             แผนผังโครงสร้างหน้าท่ีในการบริหารงานของเทศบาลต าบลธาตุทอง 

. 
 

 
   

 
 
 
 
 

  

 
 
  

    
   
 
 
 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 

นางหนูพาด  แก่นสุข 

ปลัดเทศบาล 

นางสาวนติยา  ประเสริฐไทย 



 

 

ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อให้บรรลุวสิัยทัศน์ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
1.ยุทธศาสตร ์ด้านความ มั่นคง   
2.ยุทธศาสตร ์ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน   
3.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาและ เสรมิสร้างศักยภาพ คน   
4.ยุทธศาสตรด์้าน การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ เท่าเทียมกนัทางสังคม   
5.ยุทธศาสตรด์้านการสร้าง การเตบิโตบนคณุภาพ ชีวิตที่เป็นมติรกับ สิ่งแวดล้อม   
6.ยุทธศาสตรด์้าน การปรับสมดลุและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ   

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง  พ.ศ.  2560 – 2564  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ส านกันายกรัฐมนตร ี

1.ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย ์    
2.ยุทธศาสตร์การเสรมิความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม   
3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน   
4.ยุทธศาสตร์การปรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
5.ยุทธศาสตรด์้านความมั่นคง   
6.ยุทธศาสตร์การเพิม่ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ    
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส ์  
8.ยุทธศาสตรด์้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม   
9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ   
10.ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และ ภูมิภาค   

 1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวดั 
1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     (1)ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     (1.1)เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ  โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลติ   การเกษตร  การพัฒนา

ศักยภาพการประกอบดา้นอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นท่ีเพื่อ
ส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้า  การลงทุน  และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อบ้าน 

    (1.2)สร้างคนให้มีคณุภาพ  เพือ่พัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย  และสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทนัการเปลีย่นแปลง
สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคณุภาพ 

    (1.3)สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความ 
ยากจน   หนี้สิน  และการออมของครัวเรือน  มีสมัมาอาชีพท่ีมั่นคง  สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อยา่งอบอุ่น 

    (1.4)ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณ์  โดยเรง่อนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ใหไ้ด ้ 15.9  ล้านไร่  หรือ
ร้อยละ  25  ของพื้นที่ภาค  ป้องกันการรุกพื้นท่ีชุ่มน้ า  พัฒนาแหลง่น้ าและระบบชลประทาน  ฟ้ืนฟูดิน  ยับยั้งการแพร่กระจายดินเคม็  
และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย ์
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1.3.2 แผนยุทธศาสตร์ของกลุม่จังหวัด(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) นครราชสมีา ชัยภูมิ บรุีรัมย์สุรินทร ์
1)  การพัฒนาการผลติสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก  (ข้าวหอมมะลิ) 
2)  การพัฒนาการแปรรูปสินค้า 
3)  การพัฒนาผลิตภัณฑไ์หม   และอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
4)  การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ 
5)  การพัฒนาอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว 
1.3.3  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูม ิ
1)ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมลูคา่เพิ่ม 

อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
2)ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
3)ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมแบบมสี่วนร่วมอยา่งยั่งยืน 
4)ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  พ.ศ.  2557 – 2561 
ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพและขดีความสามารถด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสรมิการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศนูย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ 

ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  7  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  8  การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดีมปีระสิทธิภาพ 

  
2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1  วิสัยทัศน ์ (Vision)  การพัฒนาของเทศบาลต าบลธาตุทอง 

   “พัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจด ี ประชาชนมีความรู้  บ้านเมืองน่าอยู่สะอาดตา 
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจดัการบ้านเมืองและสังคมดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” 
  2.2  ยุทธศาสตร์ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรมนุษย์และสังคม 
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  การจราจร  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
   5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  การบริหาร 
  2.3  เป้าประสงค์หลัก 

2.3.1  เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจรญิก้าวหน้ามากขึ้น  ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการศึกษา
และการกีฬา  ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต  สังคมและชุมชน  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
และด้านการบรหิารจดัการงานท่ีด ี  
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  2.4  ตัวชี้วัด  
   2.4.1. ร้อยละของการพัฒนาเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นตอ่ปีในอัตรา  70 

2.4.2  ร้อยละของการพัฒนาเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นต่อปีในอัตรา  50 
2.4.3  ร้อยละของการพัฒนาเกี่ยวกับด้านการศึกษาและการกีฬาเพิม่ขึ้นต่อปีในอัตรา  50 
2.4.4  ร้อยละของการพัฒนาเกี่ยวกับด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเพิ่มขึ้นต่อปีในอัตรา  60 
2.4.4  ร้อยละของการพัฒนาเกี่ยวกับด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต  สงัคมและชุมชนเพิ่มขึ้นต่อปีในอัตรา  80   
2.4.5  ร้อยละของการพัฒนาเกี่ยวกับด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพิม่ขึ้นต่อปีในอัตรา  90 
2.4.6  ร้อยละของการพัฒนาเกี่ยวกับด้านการบริหารจดัการงานท่ีดเีพิ่มขึ้นต่อปีในอัตรา  60   

  2.5  ค่าเป้าหมาย 
2.5.1  ร้อยละของการพัฒนาท้องถิ่นได้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพ  มาตรฐาน 
2.5.2  ร้อยละของการพัฒนาท้องถิ่นได้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในต าบลให้ก้าวหน้าข้ึน 
2.5.3  ร้อยละของการพัฒนาท้องถิ่นได้มีการพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬาให้มีคณุภาพ และทันสมัย   
2.5.6  ร้อยละของการพัฒนาท้องถิ่นได้มีการพัฒนาด้านศลิปวัฒนธรรมและประเพณีให้เจริญก้าวหน้าและด ารงอยู่

ต่อไป 
2.5.7  ร้อยละของการพัฒนาท้องถิ่นได้มีการพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคมและชุมชนใหม้ีความเป็นอยู่

ที่ดี  มีสุขภาพรา่งกายที่แข็งแรง 
2.5.8  ร้อยละของการพัฒนาท้องถิ่นได้มีการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมใหม้ีความรวดเร็ว  บริการ

ประชาชนเต็มที่  และมีคณุภาพมาตรฐาน 
2.5.9  ร้อยละของการพัฒนาท้องถิ่นได้มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการงานท่ีดีให้มีบริสุทธ์ิ  ยุติธรรม  โปร่งใส  

และตรวจสอบได ้
2.6  กลยุทธ ์

1.1  ร้อยละของประชากรมีการสง่เสริมการศึกษาและการเรียนรู้ใหแ้ก่เด็กและเยาวชนภายในต าบล/ แนว 
ทางการพัฒนา ส่งเสรมิการศึกษาและการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนภายในต าบล 

1.2 ร้อยละของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และการเสรมิสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน/ แนวทางการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการส่งเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1.3 ร้อยละของประชากรมีการส่งเสรมิประเพณีและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น/แนวทางการพฒันา 
ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภมูิปัญญาของท้องถิ่น 

1.4 ร้อยละของประชากรมีการส่งเสรมิการด าเนินงานด้านสาธรณสขุมูลฐาน/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม 
การด าเนินงานด้านสาธารณสุขมลูฐาน 

1.5 ร้อยละของประชากรมีการส่งเสรมิการออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ/แนวทางการพัฒนา  
ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อเสรมิสร้างสุขภาพ 

1.6 ร้อยละของประชากรมีการส่งเสรมิความเขม้แข็งของชุมชน /แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

1.7 ร้อยละของประชากรมีการส่งเสรมิการจดัสวสัดิการให้แก่ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  และ 
ผู้ด้อยโอกาสภายในต าบล/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่ผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผูด้้อยโอกาส 
ภายในต าบล 

2.1 ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบลมีความอุดมสมบูรณ์/แนวทางการพัฒนา 
เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

2.2 ร้อยละของขยะมลูฝอยมีการก าจัดขยะมลูฝอยภายในต าบลไดร้บัการก าจัดที่ถูกวิธี/แนวทางการพฒันา 
เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 
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2.3  ร้อยละของภูมิทัศน์ภายในต าบลมีความสวยงาม  น่าอยู่  น่ามอง/แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง 

สภาพแวดล้อมและภมูิทัศน์ภายในต าบลให้มคีวามน่าอยู ่
2.4  ร้อยละของการระบายน้ าเสียภายในหมู่บ้านเป็นระบบ  และมมีาตรฐานเพื่อรองรบัการเจริญกา้วหน้า 

ของเทศบาล/แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงระบบก าจัดน้ าเสียจากครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพโดยการก่อสร้างร่องระบายน้ าเสีย คสล. 
รูปตัว U รูปตัว  V  หรือร่องระบายน้ าปากลิ้นรางถนนภายในหมู่บ้าน 

2.5  ร้อยละของการลดการใช้พลังงานและส่งเสรมิการใช้พลังงานทดแทนมีมากขึ้น/แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

3.1 ร้อยละของประชาชนมีอาชีพเสริม  และมรีายได้เพิ่มมากขึ้น /แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการประกอบ 
อาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 

4.1 ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคมและการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร/ 
แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างถนน  คสล.  ถนน  คสม.  ถนนลาดยาง  ภายในหมู่บ้าน  ภายในต าบล  ระหว่างต าบลและถนน 
เพื่อการเกษตร 

4.2 ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้าใช้มากขึ้นและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง  และประชาชนมี 
หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านเพิม่ขึ้นสามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  และสามารถใช้งาน 
ศูนย์บริการร่วมและศูนย์ข้อมลูข่าวสารได้อย่างสะดวกขึ้น  และมีตู้โทรศัพท์สาธารณะในต าบลเพิม่มากข้ึน/แนวทางการพัฒนา  การ
พัฒนาระบบสื่อสาร  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

4.3 ร้อยละของประชาชนมีน้ าส าหรับอุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตร/แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหล่ง 
น้ าเพื่อใช้ในการอุปโภค  บริโภค 

5.1 ร้อยละของการจัดเก็บภาษีท าได้อย่างท่ัวถึง/แนวทางการพัฒนา  การสร้างเสถียรภาพทางการเงินการ 
คลังให้มีความมั่นคง  และเพียงพอในการบริหารงานทุกดา้น 

5.2 ร้อยละของการท างานส าเร็จ  และบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้/แนวทางการพัฒนา  จัดให้มีบคุลากร 
วัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการบรหิารงานอย่างเพียงพอ 

5.3 ร้อยละของผู้บรหิาร  พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลมีความรูเ้พิ่มมากข้ึน/แนวทางการพัฒนา  เพิ่มพูน 
ความรู้และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างและคณะผู้บรหิารและ ส.ท. 

5.4  ร้อยละของประชาชนไดร้ับรูข้้อมูลข่าวสารที่สามารถขอรับรู้ไดเ้พิ่มมากข้ึน/แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม 
การบริการประชาชนเน้นความรวดเร็วโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

5.5  ร้อยละของประชาชนท่ีมีปัญหา  ความต้องการในพ้ืนท่ีลดลง/แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการมสีว่น 
ร่วมของประชาชน 

5.6 ร้อยละของการปฏิบตัิงานของหน่วยงานราชการต่าง ๆสามารถด าเนินการให้ส าเรจ็ด้วยดี/แนวทางการ 
พัฒนา  สนับสนุนการบริหารงานของส่วนราชการต่าง ๆ 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
   1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
4)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจราจร  สาธารณูปโภค   สาธารณูปการ 
5)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร 
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  2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลธาตุทอง  (พ.ศ.  2561 – 2565)   

ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ  20 ปี 

(พ.ศ. 2560-2579) 
เพือ่ให้บรรลุ

วิสัยทัศนป์ระเทศมี
ความม่ันคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน 
(1) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่  12  (พ.ศ.  
2560 – 2564) 

 
 

 
(2) 

นโยบายของ
คณะรัฐมนตรี         

 
 
 
 

 
(3) 

ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
ตอนล่าง)  นครราชสีมา  
ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรนิทร ์

 
 

 
(4) 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิ 

 
 
 

 
(5) 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัดชัยภูมิ 

 
 
 
 

 
(6) 

ยุทธศาสตร์อปท. 
(ทต.ธาตุทอง) 

 
 
 
 

 
(7) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ
หลัก 

 
 
 
 

 
(8) 

หมายเหต ุ
 
 
 
 
 

 
(9) 

1.ยุทธศาสตร์ ด้าน
ความ ม่ันคง   
3.ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาและ 
เสริมสร้าง
ศักยภาพ คน   
4.ยุทธศาสตร์ด้าน 
การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค
และ เท่าเทียมกัน
ทางสังคม   
 

1.ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์     
8.ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และ นวัตกรรม  
5.ยุทธศาสตร์ด้าน
ความม่ันคง  
 10.ยุทธศาสตร์การ
ต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้าน 
และ ภูมิภาค    

4)การศึกษาและ
เรียนรู้  การทะนุบ ารุง
ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม 
5)การยกระดับ
คุณภาพบริการด้าน
สาธารณสุข  และ
สุขภาพของประชาชน 
3)การลดความเหลื่อม
ล้ าของสังคมและการ
สร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ 
7)การส่งเสริมบทบาท
และใช้โอกาสใน
ประชาคมอาเซียน 

3)การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไหม   และอุตสาหกรรม
สิ่งทอ 
 

  
4)ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  4  
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1   การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การ
พัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 

1)ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสังคม 
 

-กองการศึกษาฯ 
-ส านักปลัด 
-กองสวัสดิการ
สังคม 
-กองสาธารณสุขฯ 

 

4.ยุทธศาสตร์ด้าน 
การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค
และ เท่าเทียมกัน
ทางสังคม   
5.ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้าง การ
เติบโตบนคุณภาพ 
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม   
 

4.ยุทธศาสตร์การ
ปรับการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิง
แวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน   
10.ยุทธศาสตร์การ
ต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้าน 
และ ภูมิภาค    

9)การรักษาความ
มั่นคงของฐาน
ทรัพยากร  และการ
สร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 

2)การพัฒนาการแปรรูป
สินค้า 
 

 

3)ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  3  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์และ
ใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
ยุทธศาสตร์ที่  7  การ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน
ร่วมและยั่งยืน 

2)ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

-กองสาธารณสุขฯ 
-กองช่าง 
-กองส่งเสริม
การเกษตร 
-ส านักปลัด 

 

2.ยุทธศาสตร์ ด้าน
การสร้าง 
ความสามารถ ใน
การแข่งขัน   
 

2.ยุทธศาสตร์การ
เสริมความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคม   
3.ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ 
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน   
9.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ   
10.ยุทธศาสตร์การ
ต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้าน 
และ ภูมิภาค  

6)การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
 

4)การพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์ 
1)การพัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อ
การส่งออก  (ข้าวหอม
มะลิ) 
2)การพัฒนาการแปรรูป
สินค้า 
3)การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไหม และอุตสาหกรรม 
สิ่งทอ 

1)ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  1  
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการจัดการ
สินค้าและบริการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การ
พัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การ
พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยว 
 

3)ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-กองส่งเสริม
การเกษตร 
-กองการศึกษาฯ 
-กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ  20 ปี 

(พ.ศ. 2560-2579) 
เพือ่ให้บรรลุ

วิสัยทัศนป์ระเทศมี
ความม่ันคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน 
(1) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่  12  (พ.ศ.  
2560 – 2564) 

 
 

 
(2) 

นโยบายของ
คณะรัฐมนตรี         

 
 
 
 

 
(3) 

ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
ตอนล่าง)  นครราชสีมา  
ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรนิทร ์

 
 

 
(4) 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิ 

 
 
 

 
(5) 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัดชัยภูมิ 

 
 
 
 

 
(6) 

ยุทธศาสตร์อปท. 
(ทต.ธาตุทอง) 

 
 
 
 

 
(7) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ
หลัก 

 
 
 
 

 
(8) 

หมายเหต ุ
 
 
 
 
 

 
(9) 

4.ยุทธศาสตร์ด้าน 
การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค
และ เท่าเทียมกัน
ทางสังคม   
5.ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้าง การ
เติบโตบนคุณภาพ 
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม   
2.ยุทธศาสตร์ ด้าน
การสร้าง 
ความสามารถ ใน
การแข่งขัน   

๗.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและ 
ระบบโลจิสติกส์  
 10.ยุทธศาสตร์การ
ต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้าน 
และ ภูมิภาค    

6)การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
 

5)การพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 
 

2)ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  2  
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การ
พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการเป็น
ศูนย์กลางทางการตลาด
และการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคม
อาเซียน 

4)ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การจราจร  
สาธารณูปโภค   
สาธารณูปการ 
 

-กองช่าง  

6.ยุทธศาสตร์ด้าน 
การปรับสมดุล
และ พัฒนาระบบ
การบริหาร 
จัดการภาครัฐ   
 

5.ยุทธศาสตร์ด้าน
ความม่ันคง   
6.ยุทธศาสตร์การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ    
8.ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และ นวัตกรรม   
10.ยุทธศาสตร์การ
ต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้าน 
และ ภูมิภาค    
 

1)การปกป้องเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
2)การรักษาความ
มั่นคงของประเทศ 
3)การลดความเหลื่อม
ล้ าของสังคมและการ
สร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ 
8)การพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  การวิจัย
และพัฒนา  และ
นวัตกรรม 
10)การส่งเสริมการ
บริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิ
บาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจรติ
และประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 
11)ปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการ
ยุติธรรม 

4)การพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์ 
5)การพัฒนาอตุสาหกรรม
การท่องเที่ยว 
 

4)ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  4  
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  8  การ
บริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีมีประสิทธิภาพ 
 

5)ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหาร 
 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษาฯ 
-กองสวัสดิการ
สังคม 
-กองสาธารณสุขฯ 
-กองส่งเสริม
การเกษตร 
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3.การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

  3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.1.1  จุดแข็ง  (Strength) 

   1.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท่ีดี  แน่วแน่  ควบคู่กับมีความรู้และประสบการณ ์
  2.  ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไมม้ีความอุดมสมบรูณ ์                                                      
                                       

   3.  ป่าไม้มีความอดุมสมบูรณ ์
   4.                คือ กลุ่มผลติผา้ไหมที่มีคุณภาพ 

5.  มีกลุม่  องค์กรต่าง ๆ  ส่วนราชการต่าง ๆ  ที่คอยประสานให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแกป่ระชาชน 
     จ  หมู่บ้านต่าง ๆ  จ านวน  13  หมู่บ้าน  ที่มีความเข้มแข็ง 

   6.           ผู้ผลิตทีส่ามารถถ่ายทอดและให้ความรู้เกีย่วกับการเกษตรแก่ประชาชนท่ัวไปได้ 
   7.       จ                              จ                                 บ าค า 
   8.                                                      จ                                  

                         กลุ่มออกก าลังกาย                                         
   3.1.2  จุดอ่อน  (Weakness) 
   1.  ประชาชนขาดการพึ่งตนเองเหมือนทุกปีท่ีต้องคอยของบประมาณจากรัฐก่อน 
   2.  งบประมาณมีไมม่ากเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดพื้นท่ี 

  3.  บุคลากรขาดประสบการณ์ไมค่่อยได้เข้าอบรมหลักสตูรตามที่ก าหนดเพื่อพัฒนาตนเอง  เช่น  การอยู่แบบเดิม ๆ
ไม่ได้ขนขวายหาความรู ้

   4.  ประชาชนขาดการเสียสละไมค่่อยลงทุนด้วยตนเองก่อน เช่น  ต้องให้ขอร้องอยู่ตลอด 
   5.  ผู้น ากลุ่มชุมชนไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
   3.1.3  โอกาส  (Opportunity) 
   1.  มีการจัดท าโครงการ  แผนงาน  และกิจกรรมที่เกินศักยภาพของเทศบาล  เพื่อเสนอต่อที่ประชุม 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  เพื่อพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปขีององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
หรือถ้าเป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวดั  หรือมีความจ าเป็นแตไ่ม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดและสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ ฯรวบรวมจัดท าเป็น  “  บัญชีโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ  (กบจ.)  ” 

2.  มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์  และมีความสมดุลทางธรรมชาติ  โดย
วิธีการปลูกป่า  ซึ่งเป็นแหล่งเก็บรกัษาน้ าตามธรรมชาตไิด้เป็นอย่างด ี

3.  มีการก่อสร้างและปรับปรุงลานค้า  ตลาดชุมชนในหมู่บ้าน  ต าบลให้สามารถใช้เป็นสถานท่ีจ าหนา่ยและซื้อ
สินค้าของประชาชนได้  และพร้อมที่จะพัฒนาให้เจรญิก้าวหน้าต่อไปเรื่อย ๆ 

4.  มีการตั้งงบประมาณส าหรับการสนับสนุน  และส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน  จ านวน  13  
หมู่บ้านในทุกปี  และมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

5.  มีการสนับสนุนการจดังานประเพณี  วัฒนธรรม  และภมูิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้านให้คงอยู่ต่อไปรวมทั้งมีการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนท่ัวไปสนใจการท ากิจกรรมทางศาสนาให้มากข้ึน 

6.  ประชาชนในหมู่บ้าน  ต าบลมกีารจัดท าโครงการ  หรือเข้าร่วมกจิกรรมการออกก าลังกายของเทศบาลต าบล 
ธาตุทอง  โรงเรียน  โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพชุมชนต าบลบ้านธาตุ  และหน่วยงานอื่น ๆอย่างสม่ าเสมอ  ท าให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงสมบรูณ ์
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7.  มีการจัดตั้งชมรมผูสู้งอายุประจ าต าบล  เพื่อคอยให้ความช่วยเหลือ  แนะน า  ให้ค าปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับ

สวัสดิการของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน  ต าบลให้ได้รับสวัสดิการด้านต่าง ๆอย่างครบถ้วน  และเพียงพอ 
 
8.  ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ  ให้ความส าคัญกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของเด็ก  สตรี  

ผู้ด้อยโอกาส  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์   และผู้ได้รับความเดอืดร้อนต่าง ๆในชุมชนมากขึ้น 
9.  มีการน าแนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  เรื่อง  “  เศรษฐกิจพอเพียง  ”  มาใช้เป็นแนวทาง

ในการด ารงชีวิตของประชาชนในยุคปัจจุบัน  ซึ่งจะมผีลให้ประชาชนรู้จักวิธีการใช้ชีวิตแบบพอเพียง  คือ  ไม่ฟุ่มเฟือย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ไม่
หรูหรา  แต่พอเพียง  สิ่งเหล่านี้จะท าให้การด ารงชีวิตของประชาชนในปัจจุบันด าเนินไปอย่างมีความมัน่คงถาวร  ไม่ต้องรับภาระหนี้สิน  
หรือไมส่ร้างภาระความเดือดร้อนให้แก่ใคร  มีความสุขตามอัตภาพของตัวเอง 

   3.1.4  อุปสรรค  (Threat) 
   1.  งบประมาณทีไ่ด้รับอุดหนุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย   
   2.  การเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศ  ปัจจัยด้านการผลิตมผีลตอ่การพัฒนาของท้องถิ่น 

3.  สภาพเศรษฐกิจ  และค่าครองชีพและราคาสินค้าอุปโภคบรโิภค  มีราคาสูงขึ้น   
3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

   1.สภาพสังคม  ประชาชนสนใจวัตถุนิยมมากข้ึน  เช่น  โทรศัพท์มือถือ  อินเตอร์เน็ต  เสื้อผ้า  เครื่องแต่งกาย 
ฯลฯ  ซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสียตามมาภายหลัง 
  2.สภาพเศรษฐกิจ  สิ่งของเครื่องใช้มีราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจของประเทศไม่ค่อยดี 
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