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ส่วนที่  1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

 

1. ด้านกายภาพ 

 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

  เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าเดิม คือ สุขาภิบาลบ้านแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดตั้ง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ 22 เมษายน 2535 และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล
บ้านแม่ข่า ตาม พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลบ้านแม่ข่าเป็นเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า พ.ศ. 2542 
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 

  ทิศเหนือ ตั้งหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด
หมายเลข 1249 แยกทางหลวงหมายเลข 107-ดอยอ่างขาง ไปทางทิศเหนือ ระยะ 200 เมตร ตรงจุดที่อยู่
ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 แยกทางหลวงหมายเลข 107 -ดอยอ่างขาง บรรจบ
กับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1249 แยกทางหลวงหมายเลข 107-ดอยอ่างขาง ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 
1,000 เมตร  
  จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1249 แยกทาง
หลวงหมายเลข 107 - ดอยอ่างขาง ระยะ 200 เมตร ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมทาง
กลางแผ่นดินหมายเลข 107 ต่อเขตเทศบาลเชียงใหม่ควบคุม - ฝาง ฟากตะวันตก 

  จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ต่อเขต
เทศบาลเชียงใหม่ควบคุม-ฝาง ไปทางทิศตะวันออกผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ต่อเขตเทศบาล
เชียงใหม่ควบคุม-ฝาง และล าน้ าฝางถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมล าน้ าฝางฝั่งตะวันออก 

  ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบริมน้ าฝาง ฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ ผ่านถนน
ไปบ้านเด่นผักแคบถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมล าน้ าฝางฝั่งตะวันออก ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 107  ต่อเขตเทศบาลเชียงใหม่ควบคุม - ฝาง  ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนน
แม่ข่า - ดงป่าลัน บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ต่อเขตเทศบาลเชียงใหม่ควบคุม - ฝาง ตาม
แนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ต่อเขตเทศบาลเชียงใหม่ควบคุม - ฝาง ไปทางทิศใต้ระยะ 100 เมตร 

  ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ต่อ
เขตเทศบาลเชียงใหม่ควบคุม - ฝาง ไปทางทิศตะวันตกผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ต่อเขตเทศบาล
เชียงใหม่ควบคุม - ฝาง ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนแม่ข่า - ดงป่าลันฟากใต้ 
  จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบถนนแม่ข่า-ดงป่าลันฟากใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลัก
เขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนแม่ข่า - ดงป่าลันฟากใต้ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนแม่ข่า - ดงป่าลัน 
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ต่อเขตเทศบาลเชียงใหม่ควบคุม - ฝาง ตามแนวถนนแม่ข่า -     
ดงป่าลันไปทางทิศตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะ 700 เมตร 

  ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือผ่านถนนแม่ข่า - ดงป่าลันถึงหลัก
เขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนแม่ข่า - บ้านยาง ฟากใต้ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนแม่ข่า - บ้านยาง 
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ต่อเขตเทศบาลเชียงใหม่ควบคุม -ฝาง ตามแนวถนนแม่ข่า -    
บ้านยางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ 900 เมตร 
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  จากหลักที่ 7 เป็นเส้นตรงทางทิศเหนือ ผ่านถนนแม่ข่า - บ้านยาง และทางหลวงจังหวัด
หมายเลข 1249 แยกทางหลวงหมายเลข 107 - ดอยอ่างขาง บรรจบกับหลักเขตที่ 1 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

  ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่
ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 เป็นระยะทางประมาณ 135 กิโลเมตร 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

  ภูมิอากาศ 

  1. อุณหภูมิเฉลี่ย 
  จังหวัดเชียงใหม่อยู่ทางภาคเหนือตอนบน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนปกคลุม   
ท าให้มีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 26.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.5 องศา
เซลเซียส โดยมีอากาศร้อนที่สุดอยู่ในเดือนเมษายน เคยตรวจอุณหภูมิสูงที่สุดได้ 42.5 องศาเซลเซียส       
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ อ าเภอเมือง ส่วนฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น 
อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 21.3 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศหนาวที่สุดอยู่ในเดือนมกราคม ซึ่งเคยตรวจอุณหภูมิต่ า
ที่สุดของจังหวัดนี้ 3.7 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2517 ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
  ลักษณะอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจ าฤดูกาล 2 
ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทย
ในช่วงฤดูหนาว ท าให้จังหวัดเชียงใหม่มีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพา
มวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ท าให้จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกท่ัวไป 

  ฤดูกาลของจังหวัดเชียงใหม่  พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย            
แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 
  ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อนอบอ้าว
ทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี 
  ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระยะที่ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่ประเทศไทย อากาศจะเริ่มชุ่มชื้น และมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม
เป็นต้นไป เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม 

  ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้ง เดือนที่มีอากาศหนาวที่สุด
คือเดือนมกราคม 

  2. ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 

  จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตลอดปีเฉลี่ยทั้งจังหวัดประมาณ 1,100 มิลลิเมตร โดยพ้ืนที่ตอนบน
ของจังหวัดบริเวณอ าเภอฝาง เวียงแหง เชียงดาว และไชยปราการ มีปริมาณฝนสูงกว่า 1,200 มิลลิเมตร ซึ่ง
สูงกว่าบริเวณอ่ืน ๆ ส่วนพื้นที่ทางตอนล่างบริเวณอ าเภอดอยเต่า จอมทอง แม่แจ่ม แม่วาง และตอนกลางของ
จังหวัดบริเวณอ าเภอแม่ริม สันทราย และสันก าแพง มีปริมาณฝนต่ ากว่า 1,000 มิลลิเมตร 
 
 
 



๓ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 

  บริเวณอ าเภอเมืองมีปริมาณฝนตลอดปีประมาณ 1,145 มิลลิเมตร และมีฝนตกประมาณ 
123 วัน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม มีปริมาณฝนเฉลี่ย 223.2 มิลลิเมตร และฝนตกประมาณ 
21 วัน ปริมาณฝนมากที่สุดใน 1 วัน วัดได้ 166.5 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2511 ที่ศูนย์
อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

  3. พายุหมุนเขตร้อน 

  พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวผ่านเข้ามาในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ มีแหล่งก าเนิดจากทะเลจีน
ใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก โดยเคลื่อนตัวทางตะวันตกผ่านประเทศเวียดนามหรือลาวก่อนเข้า
สู่ภาคเหนือของประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งท าให้พายุส่วนใหญ่อ่อนก าลังลงอยู่ในขั้นพายุดีเปรสชัน 
และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเนื่องจากลมแรงมากนัก แต่จะท าให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากจนเกิดน้ าท่วม
ฉับพลันได้ในบางพ้ืนที่ พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสเคลื่อนผ่านจังหวัดนี้ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือน
ตุลาคม โดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนสิงหาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนกันยายน เป็นระยะที่พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาส
เคลื่อนเข้าสู่จังหวัดนี้ได้มากท่ีสุด 

  จากสถิติในคาบ 71 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2564 มีพายุเคลื่อนเข้ามาทั้งสิ้น 40 ลูก และ
มีก าลังแรงขนาดพายุดีเปรสชันทั้งหมด โดยเข้าในเดือนพฤษภาคม 2 ลูก (2518, 2525) เดือนกรกฎาคม 8 
ลูก (2506, 2512, 2514, 2521, 2536, 2537, 2554, 2560) เดือนสิ งหาคม 8 ลูก (2504, 
2508, 2513, 2516, 2521, 2530, 2550, 2561) เดือนกันยายน 16 ลูก (2494, 2503, 2507, 
2508(3), 2512(2), 2513(2), 2518, 2520, 2521, 2523, 2529, 2560) และเดือนตุลาคม 6 ลูก 
(2504, 2507, 2524, 2526, 2532, 2550) 

  ที่มา : ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนยิมวิทยา 

มกราคม 2565 

 1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินเป็นดินร่วน การใช้ที่ดิน พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม
และใช้เป็นที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ซึ่งตัดเป็นถนนสายหลักใช้ในการประกอบอาชีพพาณิชยกรรม 
  ลักษณะการใช้ท่ีดิน 
  การใช้ประโยชน์จากที่ดินในเขตเทศบาล ดังนี้ 
  - พ้ืนที่พักอาศัย   800 ไร่  - พ้ืนที่เกษตรกรรม 98 ไร่ 
  - พ้ืนที่พาณิชยกรรม  21 ไร่  - พ้ืนที่อุตสาหกรรม 27 ไร่ 
  - พ้ืนที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ  15 ไร่  - พ้ืนที่ตั้งสถานศึกษา 12 ไร่ 
  - พ้ืนที่สาธารณประโยชน์  16 ไร่  - พ้ืนที่ว่าง  81 ไร่ 

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  แม่น้ าท่ีใช้ในการเกษตรกรรมในเขตเทศบาล มีจ านวน 3 สาย ได้แก่ 
  (1) แม่น้ าฝาง  (2) ล าน้ าแม่ข่า  (3) ล าน้ าแม่ข่าน้อย 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
  ลักษณะขอบเขตการปกครอง รายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน 
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  บ้านสบข่า หมู่ที่ 1 ต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 
1. นายศุภฤกษ์   มะโนราช ผู้ใหญ่บ้าน ประธานฯ 
2. นางมัธนา   ขัติยะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รองประธานฯ คนที่ 1 
3. นายสมพล   พิชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รองประธานฯ คนที่ 2 
4. ส.ต.เจริญ   ชมภูพลอย ประธานสภาเทศบาลฯ กรรมการหมู่บ้าน 
5. น.ส.อังคณา   นาใจ ส.ท. กรรมการหมู่บ้าน 
6. นายบุญส่ง   รมภิรันต์ ผู้น า/ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน 

7. นายสังวาลย์   ขัติยะ ผู้น า/ด้านการปกครองและ 
รักษาความปลอดภัย 

กรรมการหมู่บ้าน 

8. นางลาวัลย์   หล้าหน้อย ผู้น า/ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร กรรมการหมู่บ้าน 

9. นายวิโรจน์   ทะสุใจ ผู้น า/ผู้แทนกลุ่มสาธารณสุข กรรมการหมู่บ้าน 

10. นายปกรณ์   ไชยมารอด ผู้น า/ผู้แทนกลุ่มผู้สูงอายุ กรรมการหมู่บ้าน 

11. นางทัศยา   กันธวงศ์ ผู้น า/ผู้แทนกลุ่มแม่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน 

12. นางบัวค า   บุญมา ผู้น า/ผู้แทนกลุ่มเงินออม กรรมการหมู่บ้าน 

13. นายทองประดิษฐ์ พวันนา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการหมู่บ้าน 

14. นายบุญเกิด   ปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการหมู่บ้าน 

15. นายสมบุญ   อุ่นปั๋น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการหมู่บ้าน 

16. นายประเสริฐ   ค าสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการหมู่บ้าน 

17. นางวิไลวรรณ   ค าสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการหมู่บ้าน 

18. นายประพันธ์   ทะสุใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการหมู่บ้าน 

19. นายอนันท์   อาภิรมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการหมู่บ้าน 

20. นายชุมพล   อุษา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการหมู่บ้าน 

21. น.ส.ผัด   ไชยมารอด ผู้ทรงคุณวุฒิ เลขานุการ 
22. นายนพธร   หมีค า ผู้ทรงคุณวุฒิ เหรัญญิก 

ที่มา : ประกาศอ าเภอฝาง 
เร่ือง รายชื่อคณะกรรมการหมูบ่้าน บ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ต าบลแม่ขา่ 

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 
นายชัชวาลย ์  ปัญญา นายอ าเภอฝาง 

  บ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 
1. นายบุญส่ง   หลวงค า ผู้ใหญ่บ้าน ประธานฯ 
2. นายบรรยงค์   ถนอมมัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รองประธานฯ คนที่ 1 
3. นายสวาสดิ์   ไชยวิถี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รองประธานฯ คนที่ 2 
4. น.ส. ผ่องนภา   หน่อค า รองประธานสภาเทศบาลฯ กรรมการหมู่บ้าน 
5. นายเกษม   ปัญญากา ส.ท. กรรมการหมู่บ้าน 

6. นายอนันต์   ปัญญา ส.ท. กรรมการหมู่บ้าน 

7. นายธวัชชัย   แสงจันทร์ ส.ท. กรรมการหมู่บ้าน 

8. นายค าจันทร์  ศรีวงค์ชัย ผู้น า/ผู้แทนเกษตรกร กรรมการหมู่บ้าน 

9. นางนิตยา   ค าปัน ผู้น า/ผู้แทนกลุ่มสาธารณสุข กรรมการหมู่บ้าน 

10. นายบุญเป็ง   ว่องไว ผู้น า/ผู้แทนกลุ่มผู้สูงอายุ กรรมการหมู่บ้าน 
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11. นางจิดาภา   สมุทร์หอม ผู้น า/ผู้แทนกลุ่มแม่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน 

12. นายศักดิ์ชัย   เนรังษี ผู้น า/ผู้แทนกลุ่มเงินออม กรรมการหมู่บ้าน 

13. นางประนอม  กันธา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการหมู่บ้าน 

14. นางสมจิตต์   นวนอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการหมู่บ้าน 

15. นางบัวแก้ว   ซีค า ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการหมู่บ้าน 

16. นายมี   ต๊ะสุยะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการหมู่บ้าน 

17. นายยุทธกร   ทองดี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการหมู่บ้าน 

18. นายพรมมา   ก้อนจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการหมู่บ้าน 

19. นายมนัส   บัวใส ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการหมู่บ้าน 

20. นายเหล็ง   อุ่นปั๋น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการหมู่บ้าน 

21. น.ส. นงเยาว์   บุญมี ผู้ทรงคุณวุฒิ เลขานุการ 
22. น.ส. นงเยาว์   เมืองมูล ผู้ทรงคุณวุฒิ เหรัญญิก 

ที่มา : ประกาศอ าเภอฝาง 
เร่ือง รายชื่อคณะกรรมการหมูบ่้าน บ้านสบข่า หมู่ที ่1 ต าบลแม่ขา่ 

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 
นายชัชวาลย ์  ปัญญา นายอ าเภอฝาง 

  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 2.54 ตารางกิโลเมตร 
  ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 831 กิโลเมตร 
  ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 129 กิโลเมตร 
  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 129 กิโลเมตร 
  อาณาเขตและพิกัดแผนที่แสดงขอบเขตของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
   ทิศเหนือ ติดต่อ   บ้านล้องอ้อ    หมู่ 5 ต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง 
   ทิศใต ้  ติดต่อ   บ้านห้วยโจ้    หมู่ 4 ต าบลแม่ข่า  อ าเภอฝาง 
   ทิศตะวันออก ติดต่อ   บ้านหล่ายฝาง    หมู่ 6 ต าบลแม่ข่า  อ าเภอฝาง 
   ทิศตะวันตก ติดต่อ   บ้านแม่งอนขี้เหล็ก หมู่ 4 ต าบลแม่งอน  อ าเภอฝาง 
      บ้านสันม่วง    หมู่ 3 ต าบลแม่ข่า  อ าเภอฝาง 
      บ้านแม่งอนกลาง    หมู่ 14 ต าบลแม่งอน  อ าเภอฝาง 

 2.2 การเลือกตั้ง 
  ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า แบ่งเขตการเลือกตั้งของเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่าออกเป็น 5 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ข่า วัดอุดมมงคล ศาลาอเนกประสงค์ชุมชน
รักสายธารใส ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนสันต้นแหน และวัดหาดส าราญ 
  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 15 ปี 1,631 คน 
  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ปี 1,592 คน 
  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 20 ปี 1,552 คน 

ที่มา : ส านักทะเบียนทอ้งถิ่น เทศบาลต าบลบ้านแมข่่า 
ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2565 
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 2.3 ประชากร 
  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ประชากรชาย 963 942 942 932 913 
ประชากรหญิง 988 985 971 965 949 

รวมประชากร 1,951 1,927 1,913 1,897 1,862 
ครัวเรือน 889 888 889 887 888 

ที่มา : ส านักทะเบียนทอ้งถิ่น เทศบาลต าบลบ้านแมข่่า 
ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2565 

  ข้อมูลประชากร จ าแนกตามเขตการปกครอง 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร จ านวน 

ครัวเรือน 
ผู้น าหมู่บ้าน 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านสบข่า 274 292 566 318 นายศุภฤกษ์  มะโนราช 

(ผู้ใหญ่บ้าน) 
5 บ้านแม่ข่า 639 657 1,296 570 นายบุญส่ง  หลวงค า 

(ผู้ใหญ่บ้าน) 
รวม 913 949 1,862 888  

ที่มา : ส านักทะเบียนทอ้งถิ่น เทศบาลต าบลบ้านแมข่่า 
ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2565 

2.4 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
  จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) 

ล าดับ ช่วงอายุ จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ 
ชาย หญิง รวม 

1 แรกเกิด – 10 ปี 95 60 155 
2 อายุ 11 – 20 ปี 85 71 156 
3 อายุ 21 – 30 ปี 115 106 221 
4 อายุ 31 – 40 ปี 136 114 250 
5 อายุ 41 – 50 ปี 112 115 227 
6 อายุ 51 – 60 ปี 138 197 335 
7 อายุ 61 – 70 ปี 159 182 341 
8 อายุ 71 – 80 ปี 55 70 125 
9 อายุ 81 – 90 ปี 15 23 38 

10 อายุ 91 ปีขึ้นไป 3 11 14 
รวม 913 949 1,862 

ที่มา : ส านักทะเบียนทอ้งถิ่น เทศบาลต าบลบ้านแมข่่า 
ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2565 
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3. สภาพทางสังคม 
 3.1 การศึกษา 
  เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีสถานศึกษาในพื้นที่ จ านวน 3 แห่ง คือ 
  1. โรงเรียนบ้านแม่ข่า โดยเป็นโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น 
  2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าได้ด าเนินการจัดตั้งขึ้น
โดยเปิดสอนในระดับ อนุบาล 1, อนุบาล 2 และอนุบาล 3 
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า โดยเปิดรับเด็กระหว่าง อายุ 2 – 3 ปี 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
 1. จ านวนโรงเรียน  1 แห่ง 
 2. จ านวนห้องเรียน  1 ห้องเรียน 
 3. จ านวนนักเรียน  34 คน 
 4. จ านวนครู อาจารย์  3 คน 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
 1. จ านวนโรงเรียน  1 แห่ง 
 2. จ านวนห้องเรียน  6 ห้องเรียน 
 3. จ านวนนักเรียน  86 คน 
 4. จ านวนครู อาจารย์  6 คน 

ที่มา : กองการศึกษาฯ เทศบาลต าบลบา้นแม่ข่า 
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2565 

 3.2 สาธารณสุข 
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแม่ข่า 
2. คลินิกเอกชน จ านวน - แห่ง 
3. ศูนย์บริการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาล ประกอบไปด้วย 
 - พยาบาล จ านวน 1   คน 
 - นักวิชาการสาธารณสุข จ านวน 3   คน 

 - นักวิชาการทันตสาธารณสุข จ านวน -   คน 

 - เจ้าพนักงานสาธารณสุข จ านวน 1   คน 

 - แพทย์แผนไทย จ านวน -   คน 

 - อ่ืน ๆ (พนักงาน) จ านวน 9   คน 

4. ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ – กู้ภัย) มีเจ้าหน้าที่ จ านวน    คน 
5. สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในศูนย์บริการสาธารณสุข 
 - ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล จ านวน 7,692 คน/ปี 
 - ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแม่ข่า ดังนี้ 
 ความดันโลหิตสูง จ านวน 6,363 ครั้ง/ป ี
 เบาหวาน จ านวน 1,252 ครั้ง/ปี 
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 หวัด จ านวน 1,036 ครั้ง/ปี 
 คออักเสบ จ านวน 294 ครั้ง/ปี 
 ปวดท้อง (อาหารไม่ย่อย) จ านวน 665 ครั้ง/ปี 
 วิงเวียนศีรษะ จ านวน 253 ครั้ง/ปี 
 ปวดหลัง ปวดเอว จ านวน 336 ครั้ง/ปี 
 คอเรสเตอรอลสูง จ านวน 461 ครั้ง/ปี 
 ถุงลมโป่งพอง จ านวน 63 ครั้ง/ปี 
 ไตรกลีเซอไลด์ในเลือดสูง จ านวน 257 ครั้ง/ปี 
 อ่ืน ๆ (โรคอ่ืน ๆ) จ านวน 21,731 ครั้ง/ปี 

ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแม่ข่า 
ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2565 

 3.3 อาชญากรรม 
ประเภทความผิด จ านวน (คดี) 

1. คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างการและเพศ 3 
2. คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 4 
3. คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 32 
4. ดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย (ด้านการจราจร) 11 

รวมทั้งสิ้น 50 
ที่มา : สถานีต ารวจชุมชนต าบลแม่ขา่ 

ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2565 

 3.4 ยาเสพติด 
  โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่า ที่ด าเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด มีจ านวน 3 โครงการ คือ 
  1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวนเงิน 30,000.- บาท 
  2) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.เชียงใหม่  โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด (ศป.ปส.จ.ชม.) จ านวนเงิน 100,000.- บาท 
  3) โครงการหนูน้อยต่อต้านยาเสพติด จ านวนเงิน 5,000.- บาท 

 3.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  จ านวนผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
   1. ผู้พิการ  จ านวน 69  คน 
   2. ผู้สูงอาย ุ  จ านวน 484 คน 
   3. ผู้ป่วยเอดส์  จ านวน  17  คน 
    รวมทั้งสิ้น จ านวน 570 คน 

ที่มา : งานพัฒนาชุมชน ส านกัปลัด เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
ณ เดือน ธันวาคม 2565 
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4. ระบบบริการพื้นฐาน 
 4.1 การคมนาคมขนส่ง 
  การคมนาคม/ขนส่ง ใช้เส้นทางบกโดยใช้ถนนโชตนาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 เป็น
เส้นทางหลักในการคมนาคมขนส่งการจราจร มีผู้ใช้ยานพาหนะทางบก คือ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ใน
เส้นทางหลักการจราจรคับค่ังในช่วงเร่งด่วน แต่สภาพการจราจรยังไม่ติดขัดมีสภาพคล่อง 
  ถนนที่ใช้ในการคมนาคมและสัญจร มีจ านวน 70 สาย ดังนี้ 
  (1) ถนนคอนกรีต 36 จ านวน 
  (2) ถนนลาดยาง  22 จ านวน 
  (3) ถนนดินลูกรัง    2 จ านวน 
  (4) ถนนตัวหนอน 10 จ านวน 
  (5) ถนน/ทางแยกที่มีปัญหาจราจร ได้แก่ 
     - ทางแยกดอยอ่างขาง    - ทางแยกซอย 4 (ทางไปบ้านยาง) 
     - ทางแยกซอย 16 (แยก รพ.สต.บ้านแม่ข่า) - ทางแยกซอย 23 (ทางไปบ้านหล่ายฝาง) 
  สะพานที่ใช้ในการคมนาคมและสัญจรไปมาเพ่ือความสะดวกสบาย ประกอบด้วย 
  (1) สะพานคอนกรีต จ านวน 5 แห่ง 

ที่มา : กองช่าง เทศบาลต าบลบา้นแม่ขา่ 
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2565 

 4.2 การไฟฟ้า 
  ประชาชนมีอัตราการใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน นอกจากนี้เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่ามีบริการ
สาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) ในถนนซอยภายในเขตเทศบาล เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอาชญากรรม
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  หน่วยงานเจ้าของไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอฝาง 
  ไฟฟ้าสาธารณะ ครอบคลุมถนนโชตนาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ตลอดสาย 

ที่มา : กองช่าง เทศบาลต าบลบา้นแม่ขา่ 
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2565 

 4.3 การประปา 
  การให้บริการเก่ียวกับการประปา 
  ปัจจุบันเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้ให้บริการน้ าประปาแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าอย่างเพียงพอและทั่วถึงทุกครัวเรือน จ านวน 888 ครัวเรือน โดยมีการเจาะบ่อน้ า
บาดาลเป็นแหล่งผลิตน้ าประปาภายในบริเวณส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า และซอย 18 ทั้งหมด 2 แห่ง 
(แยกเป็นแหล่งผลิตน้ าประปาภายในบริเวณส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า จ านวน 3 บ่อ และซอย 18 
จ านวน 1 บ่อ) 
  (1) ปริมาณน้ าประปาท่ีผลิตได้  จ านวน 350 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
  (2) ปริมาณน้ าประปาท่ีใช้ในครัวเรือน จ านวน 350 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

ที่มา : งานกิจการประปา กองช่าง เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2565 
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 4.4 โทรศัพท์ 
  - สถานีบริการโทรศัพท์ของบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด จ านวน 1 แห่ง 
  - มีการให้บริการทั้งโทรศัพท์ประจ าที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายใต้การให้บริการของบริษัท
โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
  - มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด โดยผู้ให้บริการได้แก่ 
AIS, DTAC, TRUE MOVE และ MY CAT 

 4.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ไปรษณีย์ 
  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข ปัจจุบันยังไม่มีระบบบริการทางไปรษณีย์ในเขตเทศบาล ต้องไปใช้
บริการที่ส านักงานไปรษณีย์โทรเลขอ าเภอไชยปราการระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และส านักงานไปรษณีย์
โทรเลขอ าเภอฝาง ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร 
  สถานีวิทยุ 
  (1) สถานีวิทยุกระจายเสียง มีอยู่เพียงสถานีเดียว คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทยอ าเภอฝาง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
  (2) ระบบเสียงตามสาย เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าได้มีการให้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ของทางราชการ และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่และบริเวณ
ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวัน โดยใช้เสียงตามสายเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ของเทศบาล 
  (3) หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ ประกอบด้วย 
   - ข่ายวิทยุสื่อสารของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
   - ข่ายวิทยุสื่อสารของสถานีต ารวจชุมชนต าบลแม่ข่า 
   - ข่ายวิทยุสื่อสารของอ าเภอฝาง 

5. ระบบเศรษฐกิจ 
 5.1 การเกษตร 
   โครงสร้างทางเศรษฐกิจ / รายได้ประชากร 
        ประชาชนที่อาศัยอยู่ ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย ประเภทร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของช า และร้านอาหาร
ขนาดเล็ก 
   การเกษตรกรรม 
        ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า จะมีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง ประมาณ 
250 ครัวเรือน ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ส้มเขียวหวาน ลิ้นจี่ ล าไย มะม่วง ข้าวโพด กระเทียม 
หอมหัวใหญ่ ข้าว และผัก 
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 5.2 การปศุสัตว์ 
  เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าไม่มีโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่เทศบาลฯ มีจ านวนสัตว์เลี้ยงในพ้ืนที่ ดังนี้ 
  1. สุนัข   จ านวน 309 ตัว 
  2. แมว   จ านวน 291 ตัว 
           รวมจ านวนทั้งสิ้น 300 ตัว 

ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบ้านแม่ขา่ 
ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2565 

  5.3 การบริการ 
  สถานประกอบการด้านบริการ ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ประกอบด้วย ร้านค้า และ
สถานประกอบการต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ตลาดสด     จ านวน   2 แห่ง 
  2. ร้านค้าทั่วไป     จ านวน 73 แห่ง 
  3. โรงแรม/ที่พัก     จ านวน   1 แห่ง 
  4. สถานที่จ าหน่ายอาหาร    จ านวน 46 แห่ง 
  5. สถานประกอบการเทศพาณิชย์ (กิจการประปา) จ านวน   2 แห่ง 

ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ 
งานแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรพัย์สิน เทศบาลต าบลบ้านแมข่่า 

ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2565 

 5.4 การท่องเที่ยว 
  เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เป็นเทศบาลเล็ก ๆ ซึ่งมีพ้ืนที่เพียง 2.54 ตารางกิโลเมตร จึงไม่มี
สถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นทางผ่านขึ้นไปดอยอ่างขาง และอ าเภอแม่อาย 

 5.5 การอุตสาหกรรม 
  ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ผลิตได้ในครัวเรือน ประกอบด้วย อู่ซ่อมรถยนต์ และอุตสาหกรรมห้องเย็น 

 5.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  สถานประกอบการด้านพาณิชกรรม ดังนี้ 
  1. ร้านค้าทั่วไป    จ านวน 175 แห่ง 
  2. ร้านเพชร/ทอง   จ านวน     1 แห่ง 
  3. ตลาดสด    จ านวน      2 แห่ง 
  4. ร้านตัดผม    จ านวน      8 แห่ง 

 5.7 แรงงาน 
  - แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับมัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า 
  - แรงงานต่างด้าวที่เป็นสัญชาติเมียนมาร์ ส่วนใหญ่แรงงานต่างด้าวจะท างานเกี่ยวกับกิจกรรม
การเกษตร การก่อสร้าง และปศุสัตว์ 
  - แรงงานในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเน้นการท าเกษตรกรรม เนื่องจากบริบทของพ้ืนที่ยังเป็นพ้ืนที่กึ่ง
เมืองก่ึงชนบท 
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6. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 6.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด ดังนี้ 
  (1) วัดหาดส าราญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 
  (2) วัดอุดมมงคล  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 

ที่มา : กองการศึกษาฯ เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2565 

 6.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่ามีการอนุรักษ์และปฏิบัติสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
ส าคัญของท้องถิ่น ดังนี้ 
  (1) ประเพณีสงกรานต์เดือนเมษายนของทุกปีจะประกอบพิธีสรงน้ าพระ พิธีรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุและบุคคลที่ประชาชนเคารพนับถือในเขตเทศบาล นายกเทศมนตรี นายอ าเภอฝาง และผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ประชาชนยังได้มีการเล่นน้ าสงกรานต์ตลอดสองฟากถนน 
  (2) ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี ประชาชนจะมีการท าบุญ
เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยจะมีการตั้งขบวนแห่เทียนพรรษาภายในบริเวณส านักงานเทศบาลแล้วแห่ไปถวายยัง
วัดที่อยู่ในเขตเทศบาลและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
  (3) ประเพณีลอยกระทงประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยจะมีการประกวดการ
ประดิษฐ์กระทงเล็ก การประกวดแต่งซุ้มประตูป่า การแข่งขันชกมวยทะเล และงานมหรสพภายในงาน 
  (4) ประเพณีปอยหลวง ประมาณเดือนเมษายนของปีที่มีการฉลองศาสนสถานที่มีการสร้าง
ขึ้นใหม่ภายในบริเวณวัดจะมีขบวนแห่ครัวทานของประชาชนในเขตเทศบาล และประชาชนจากพ้ืนที่ ใกล้เคียง
ไปท าบุญที่วัด 

ที่มา : กองการศึกษาฯ เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
-ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2565 

 6.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าส่วนใหญ่จะใช้การสื่อสารด้วยภาษาท้องถิ่น (ค าเมือง) 
 6.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  การสานตะกร้า ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกการเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

7. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 7.1 น้ า 
  แหล่งน้ าที่ใช้ในพ้ืนที่เกษตรกรรม มีจ านวน 3 สาย ได้แก่ แม่น้ าฝาง ล าน้ าแม่ข่า และล าน้ าแม่ข่าน้อย 
 7.2 ป่าไม้ 
  เนื่องจากบริบทของพ้ืนที่เป็นลักษณะหมู่บ้านกึ่งชนบทกึ่งเมือง จึงท าให้ไม่มีป่าไม้ มีเพียงแต่
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
 7.3 ภูเขา 
  เนื่องจากบริบทของพ้ืนที่เป็นลักษณะหมู่บ้านกึ่งชนบทกึ่งเมือง จึงท าให้ไม่มีภูเขา 
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8. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ า) 
 8.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
  เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีเส้นทางการคมนาคมไปมาระหว่างจังหวัดเชียงใหม่เป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107) ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 
135 กิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอฝางลงมาทางทิศใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร ส่วนถนนและซอยซึ่งใช้
คมนาคมระหว่างหมู่บ้านในเขตเทศบาล มีทั้งถนนลาดยางแอสฟัลท์และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 8.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า จะมีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง ประมาณ 250 
ครัวเรือน ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ส้มเขียวหวาน ลิ้นจี่ ล าไย มะม่วง ข้าวโพด กระเทียม 
หอมหัวใหญ่ ข้าว และผัก 

 8.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
  แหล่งน้ าทางการเกษตร (แหล่งน้ าธรรมชาติ) 
  แม่น้ าท่ีใช้ในการเกษตรในเขตเทศบาล มีจ านวน 3 สาย ได้แก่ 
     (1) แม่น้ าฝาง 
     (2) ล าน้ าแม่ข่า 
     (3) ล าน้ าแม่ข่าน้อย 
  แหล่งน้ าทางการเกษตร (มนุษย์สร้าง) 
     (1) ฝายเก็บน้ า (หลังโรงงานช้างอวอร์ด) จ านวน 1 แห่ง 

ที่มา : ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 8.4 ข้อมูลด้านน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
  ปัจจุบันเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้ให้บริการน้ าประปาแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลอย่างเพียงพอและทั่วถึงทุกครัวเรือน โดยมีการเจาะบ่อน้ าบาดาลเป็นแหล่งผลิตน้ าประปาภายใน
บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ดังนี้ 
  (1) ปริมาณน้ าประปาท่ีผลิตได้   จ านวน 350 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
  (2) ปริมาณน้ าประปาท่ีใช้ในครัวเรือน  จ านวน 350 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
  ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ไม่มีบ่อบาดาลสาธารณะ บ่อน้ าตื้นเขิน ระบบประปา (การ
ประปาส่วนภูมิภาค) และแหล่งน้ าธรรมชาติ 

ที่มา : งานกิจการประปา กองช่าง เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2565 

9. อื่น ๆ 
 9.1 ด้านกีฬา นันทนาการ การพักผ่อน 
  (1) ลานกีฬาอเนกประสงค์  จ านวน 2 แห่ง 
  (2) สนามตะกร้อ    จ านวน 2 สนาม 
  (3) สวนสาธารณะ   จ านวน 1 แห่ง 
  (4) สนามบาสเก็ตบอล   จ านวน 1 สนาม 
  (5) สนามเปตอง    จ านวน 4 สนาม 
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 9.2 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (1) รถยนต์ดับเพลิง จุน้ าได้ 4,000 ลิตร จ านวน 1 คัน 
  (2) รถบรรทุกน้ าดับเพลิง จุน้ าได้ 6,000 ลิตร จ านวน 1 คัน 
  (3) รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว   จ านวน 1 คัน 
  (4) รถตู้พยาบาลฉุกเฉิน    จ านวน 1 คัน 
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ส่วนที่  2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
  เป็นแผนการพัฒนาประเทศ ที่ก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุก
ภาคส่วนต้องท าตาม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ว่า”ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ โดยที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 
65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เปูาหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่ การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
  เพ่ือให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนา
ประเทศ จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนา ความมัน่คง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ 
  1. บทน า 
  การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมา 
ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ 
ต่อปี ในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศ
และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่ โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการ 
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น าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและ
สมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 
  นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคง
มีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับ
การพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่ งยืน ขณะเดียวกันการวาง
กลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่าน
มายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่าง
สิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 
  ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักความสามัคคี 
  ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัย
เด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศ
ในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
  2. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
  แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ
เป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชน
กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อท่ีแตกต่างกันอย่างยั่งยืน 
  นอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจที่อาจก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และ
บริษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์ และมาตรฐานสากลต่าง ๆ 
ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ และการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความ
เชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหา
ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 
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  ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่า
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้
เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่
จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความ
หลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ ๆ 
  นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔ จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ประชากร
ในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
  ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเ พ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่
ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้าน ขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น 
ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้าน
อาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่าง ๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่
ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียว การรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากข้ึน กฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความ
เข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ส าคัญ เช่น เปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีส จะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
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  แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการ
จ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความ
เสี่ยงด้านอ่ืน ๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ 
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก การเกิดขึ้นของโรคระบาด และ
โรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหา
ความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับ
ผลกระทบต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่าง ๆ โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและ
ลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาด
งานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า 
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่
ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป กระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
  จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ 
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทย
จ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบ
การเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐาน
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร 
และภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน า ไปสู่การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
  นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ
อาหาร รักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยาย
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
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กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพ
การแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิด
การสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะ
ยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่าง ๆ ขณะเดียวกันประเทศไทย
จ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและเสถียรภาพ
ทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี 
และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่าง ๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับ
โครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
  ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ 
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง การขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้ งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นบูรณาการบนพ้ืนฐานประชา
รัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่าง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง   
มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 
  3. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
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  “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
  ความม่ันคง  หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มี
ระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม
มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท า
ธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี 
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นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน 
  4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
เปูาหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท าให้
ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศ ในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของ
ประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และพัฒนากลไกที่
ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐาน
รายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับ
การพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ 
“รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และ
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 
  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง
การพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชา
รัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเปูาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
  4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตาม
ทิศทางและเปูาหมายที่ก าหนด 
  4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเปูาหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” 
โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย 
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ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทาง
การค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้น
กลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
  4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสู ง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
  4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การ
กระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน 
และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและ
ทั่วถึง 
  4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี
เปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
  4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มี
เปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่
ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิ
บาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐาน  
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สากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝัง
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ
อย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มี
ประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีสถานะเป็น
แผนระดับที่ ๒ ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นกรอบส าหรับการ
จัดท าแผนระดับที่ ๓ เพ่ือให้การด าเนินงานของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสามารถสนับสนุนการบรรลุเปูาหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้ได้ โดยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๕ ส่งผลให้กรอบระยะเวลา ๕ ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เริ่มต้น 
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นระยะ ๕ ปีที่สองของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ทั้งนี้ การจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ อยู่บนความตั้งใจที่จะให้แผนมีจุดเน้นและเปูาหมาย
ของการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม สามารถบ่งบอกทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนที่ประเทศควรมุ่งไปในระยะ ๕ ปีถัดไป 
โดยเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน ทั้งสถานะของทุนในมิติต่าง ๆ บทเรียนของ
การพัฒนาที่ผ่านมาตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยและเงื่อนไขที่จะมีอิทธิพลต่อองคาพยพต่าง ๆ ของ
ประเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อย่างกว้างขวางตั้งแต่ในข้ันตอนการก าหนดกรอบทิศทางของแผนไปจนถึงการยกร่างแผน 
  นอกจากนี้ การจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย
ต้องเผชิญกับข้อจ ากัดหลากหลายประการที่เป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งไม่
เพียงแต่ก่อให้เกิดการเจ็บปุวยและเสียชีวิตของประชากร แต่ยังส่งผลให้เกิดเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและการ
ด าเนินชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ยังเป็นช่วงเวลาที่มีแนวโน้ม
ของการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นการ
เป็นสังคมสูงวัยของประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ ดังนั้น การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ามกลางกระแสแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงต้องให้
ความส าคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางความผัน
แปรที่เกิดขึ้นรอบด้าน และค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
  ในการก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทาย
ต่าง ๆ เพ่ือให้ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ได้อาศัยหลักการและแนวคิด ๔ 
ประการ ดังนี้ 
  ๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างมีเหตุผล ความพอประมาณ  
ภูมิคุ้มกันบนฐานของความรู้ คุณธรรม และความเพียร โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับสถานการณ์และ
เงื่อนไขระดับประเทศและระดับโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ และศักยภาพของทุนทางเศรษฐกิจ ทุน
ทางสังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความ
สมดุลในมิติต่าง ๆ ทั้งความสมดุลระหว่างการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศกับ
ความสามารถในการพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง ความสมดุลของการกระจายโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้าระหว่าง
กลุ่มคนและพ้ืนที่ และความสมดุลทางธรรมชาติเพ่ือให้คนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 
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อย่างยั่งยืนรวมถึงการบริหารจัดการองคาพยพต่าง ๆ ของประเทศให้พร้อมรับกับความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ นอกจากนี้ ในการวางแผนและการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
ต้องอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการที่รอบด้านและพิจารณาด้วยความรอบคอบ ควบคู่กับการยึดถือผลประโยชน์
ของประชาชนส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมุ่งมั่นผลักดันให้การพัฒนาบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ 
  ๒. การสร้างความสามารถในการ “ล้มแล้ว ลุกไว” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน ๓ ระดับ 
ประกอบด้วย ๑) การพร้อมรับ หรือ ระดับ “อยู่รอด” ในการแก้ไขข้อจ ากัดหรือจุดอ่อนที่มีอยู่ ซึ่งเป็นผลให้
ประชาชนประสบความยากล าบากในการด ารงชีวิต หรือท าให้ประเทศมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง
จากภายนอกและภายใน รวมถึงการสร้างความพร้อมในทุกระดับในการรับมือกับสภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นให้
สามารถฟ้ืนคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว ๒) การปรับตัว หรือ ระดับ “พอเพียง” ในการปรับเปลี่ยนปัจจัยที่
จ าเป็นเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ในระดับครอบครัว ชุมชน พ้ืนที่ 
และประเทศ รวมถึงปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ยุคใหม่ และ ๓) การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ ระดับ “ยั่งยืน” ในการผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในมิติต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสามารถของบุคคลและสังคมในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
  ๓. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยก าหนดทิศทางการพัฒนาที่อยู่
บนพื้นฐานของแนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” มุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งในมิติ
ของการมีปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี การมีปัจจัย
สนับสนุนให้มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของตนในการสร้างความ
เป็นอยู่ที่ดี และการมุ่งส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป 
  ๔. การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว โดยให้ความส าคัญ
กับการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการรักษาความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต การให้บริการ
และการบริโภคเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และหมุดหมายการพัฒนา 
  การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้สามารถก้าวข้ามความท้า
ทายที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จ าเป็นจะต้องเร่งแก้ไขจุดอ่อนและข้อจ ากัดของ
ประเทศที่มีอยู่เดิม รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการรับมือกับความเสี่ยงส าคัญที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของบริบท
ทั้งจากภายนอกและภายใน ตลอดจนการเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่
เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ด้วยเหตุนี้ การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” 
ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพ่ือมุ่งเสริมสร้าง
สังคมท่ีก้านทันพลวัตของโลก และเก้ือหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับ
การยกระดับกิจกรรมการผลิตและการให้บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูงขึ้น โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความ
ยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 
 
 



๒๖ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 

  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้ก าหนดเป้าหมายหลัก
ของการพัฒนาจ านวน 5 ประการ ประกอบด้วย 
  1. การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุ่งยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการส าคัญ ผ่านการผลักดันส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดย
ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์พัฒนาการของสังคมยุคใหม่ และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับกรเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่า
ของภาคการผลิตและบริการเปูาหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม 
  2. การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมและ
เร่งรัดการเตรียมพร้อมก าลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเอ้ือต่อการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเปูาหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งให้
ความส าคัญกับการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมที่สามารถส่งเสริมความม่ันคงในชีวิต 
  3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและ
สังคมทั้งในเชิงรายได้ พ้ืนที่ ความมั่งคั่ง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่ม
เปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ
และจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน
ของภาคธุรกิจให้เปิดกว้างและเป็นธรรม 
  4. การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน มุ่งลดการก่อมลพิษ ควบคู่ไปกับการ
ผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับ
ของระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุเปูาหมายความเป็น
กลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และบรรลุเปูาหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 
2608 
  5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความ
เสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ มุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและกลไกทาง
สถาบันที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐให้
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลา  มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

  หมุดหมายการพัฒนา 
  เพ่ือถ่ายทอดเปูาหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการ
พัฒนาที่เอ้ือให้เกิดการท างานร่วมกันของหลานหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใด
เรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้ก าหนดหมุดหมายการพัฒนา จ านวน  
13 หมุดหมาย ซ่ึงเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี” เพ่ือสะท้อน
ประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่า
อย่างยั่งยืน” โดยหมุดหมายทั้ง 13 ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 มิติ ดังนี้ 
 
 



๒๗ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 

 
 1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
เป้าหมายที่ 1 มูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น 

  ตัวชี้วัด 1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเติบโต ร้อยละ 4.5 ต่อปี 
  ตัวชี้วัด 1.2 รายได้สุทธิต่อคัวเรือนเกษตรกร ไม่ต่ ากว่า 537,000 บาทต่อครัวเรือน เมื่อ
สิ้นสุดแผน 

  ตัวชี้วัด 1.3 พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ เพ่ิมขึ้นเป็น 2.0 ล้านไร่ และพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับการรับรอง
ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพ่ิมข้ึนเป็น 2.5 ล้านไร่ เมื่อสิ้นสุดแผน 

  ตัวชี้วัด 1.4 พ้ืนที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมลดลงร้อยละ 10 เมื่อสิ้นสุดแผน 

เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบิหารจัดการ เพ่ือคุณภาพ ความมั่นคง
ทางอาหารและความยั่งยืนของภาคเกษตร 

  ตัวชี้วัด 2.1 ภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตรวม เฉลี่ยร้อยละ 1.5 เมื่อสิ้นสุดแผน 

  ตัวชี้วัด 2.2 มีตลาดกลางสินค้าเกษตรภูมิภาคในภาคเหนือ 2 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2 แห่ง ภาคใต้ 2 แห่ง ภาคกลาง 1 แห่ง และภาคตะวันออก 1 แห่ง เมื่อสิ้นสุดแผน 

  ตัวชี้วัด 2.3 น้ าไหลลงอ่างเก็บน้ าทั้งประเทศมีปริมาณอย่างน้อย 40,000 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี เมื่อสิ้นสุดแผน 

  ตัวชี้วัด 2.4 ระบบชลประทานมีประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 เมื่อสิ้นสุดแผน 

  ตัวชี้วัด 2.5 เกิดการใช้น้ าซ้ าในพ้ืนที่เกษตรนอกเขตชลประทาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ของ
พ้ืนที่ เมื่อสิ้นสุดแผน 

  ตัวชี้วัด 2.6 มีพ้ืนที่ที่สามารถลดความเสี่ยงภัยน้ าท่วม-น้ าแล้ง และเกิดระบบจัดการน้ าชุมชน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 4,000 ต าบล เมื่อสิ้นสุดแผน 
 
 
 
 
 



๒๘ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 

เป้าหมายที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตรในฐานะหุ้นส่วน
เศรษฐกิจของห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

  ตัวชี้วัด 3.1 จ านวนสหกรณ์ภาคเกษตรในชั้นที่ 1 ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็ง
สหกรณ์เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 18 เมื่อสิ้นสุดแผน 

  ตัวชี้วัด 3.2 จ านวนกลุ่มเกษตรกรในชั้นที่ 1 ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งกลุ่ม
เกษตรกรเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 6 เมื่อสิ้นสุดแผน 

  ตัวชี้วัด 3.3 จ านวนวิสาหกิจชุมชนในระดับดี ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งวิสาหกิจ
ชุมชนเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 35 เมื่อสิ้นสุดแผน 

  ตัวชี้วัด 3.4 ผู้ประกอบการเกษตรเพิ่มขึ้นปีละ 4,000 ราย 
กลยุทธ์ที่ 1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ่งเปูา เพ่ือให้เกิดการยกระดับ

กระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตร

แปรรูปที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพ่ิมสูงจาก

แบบอย่างความส าเร็จในประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรให้มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์

และอุปทานรวมทั้งการใช้น้ าซ้ า 
กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมให้เอกชนลงทุนพัฒนาตลาดกลางและตลาดออนไลน์สินค้าเกษตร 

รวมถึงสินค้ากลุ่มปศุสัตว์และประมง 
กลยุทธ์ที่ 6 การสนับสนุนระบบประกันภัยและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและ

สินค้าเกษตรแปรรูปที่เกษตรกรเข้าถึงได้ 
กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว 

เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตของเกษตรกร 
กลยุทธ์ที่ 8 การส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ดินท ากินและรักษาพ้ืนที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมไว้เป็น

ฐานการผลิตการเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 9 การพัฒนาฐานข้อมูลและคลังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รวมทั้งผลักดันให้มี

การใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 10 การพัฒนาให้เกิดระบบการบริหารจัดการเพิ่มความม่ันคงทางด้านอาหาร 
กลยุทธ์ที่ 11 การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
กลยุทธ์ที่ 12 การพัฒนากลไกเพ่ือเชื่อมโยงภาคีต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ส่วนราชการ กลุ่ม

เกษตรกร และนักวิชาการในพ้ืนที่ ในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในการพัฒนาภาคเกษตรตลอดห่วงโซ่
อุปทาน 
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หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 1 การเปลี่ยนการท่องเที่ยวไทยเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่เชื่อมโยงกับ

อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพอ่ืน 
  ตัวชี้วัดที่ 1.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายต่อวันเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 
ต่อปี 
  ตัวชี้วัดที่ 1.2 อันดับดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวดีขึ้น โดยมีอันดับรวมไม่
เกินอันดับที่ 25 ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยไม่เกินอันดับที่ 50 ด้านความยั่งยืน ด้าน
สิ่งแวดล้อมไม่เกินอันดับที่ 50 ด้านสุขภาพและสุขอนามัยไม่เกินอันดับที่ 50 และด้านทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ไม่เกินอันดับที่ 25 
  ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 0.05 คะแนนต่อปี 
  ตัวชี้วัดที่ 1.4 จ านวนนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางซ้ า เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปี 

เป้าหมายที่ 2 การปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้พ่ึงพานักท่องเที่ยวในประเทศและมีการ
กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
  ตัวชี้วัดที่ 2.1 รายได้จากการท่องเที่ยงเมืองรองเฉลี่ยทุกเมืองเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 
(ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเมืองรองทั้งหมด) 
  ตัวชี้วัดที่ 2.2 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
  ตัวชี้วัดที่ 2.3 มีชุมชนที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยปีละ 50 ชุมชน 

เป้าหมายที่ 3 การท่องเที่ยวไทยต้องมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 
  ตัวชี้วัดที่ 3.1 ผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 10 ต่อปี 
  ตัวชี้วัดที่ 3.2 ชุมชนท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าปีละ 
50 ชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม สินค้า และบริการ การท่องเที่ยวมูลค่าเพ่ิมสูง 
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว

ทั่วไป 
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับบริการและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเป็นที่

ยอมรับของตลาดสากล 
กลยุทธ์ที่ 4 การสนับสนุนการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 5 การปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ และขั้นตอนที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการ

ท าธุรกิจและการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการรายย่อย 
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบข้อมูลการท่องเที่ยวให้เป็นระบบการท่องเที่ ยวอัจฉริยะ ที่

นักท่องเที่ยวผู้ประกอบการ และภาครัฐสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
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หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟูาที่ส าคัญของโลก 
เป้าหมายที่ 1 การสร้างอุปสงค์ของรถยนต์ไฟฟูาประเภทต่าง ๆ เพ่ือการใช้ในประเทศและ

ส่งออก 
  ตัวชี้วัดที่ 1.1 ปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟูา (ยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ซึ่งหมายถึง
จ านวนจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ ประกอบด้วยรถยนต์ประเภทยานยนต์ไฟฟูาพลังงานแบตเตอรี่ และยานยนต์
ไฟฟูาเซลล์เชื้อเพลิง) จ านวน 282,240 คัน คิดเป็นร้อยละ 26 ของยานยนต์ทั้งหมด ภายในปี 2570 
  ตัวชี้วัดที่ 1.2 ปริมาณการผลิตยานยนต์ไฟฟูา (ยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์) จ านวน 
380,250 คัน คิดเป็นร้อยละ 17 ของยานยนต์ทั้งหมด ภายในปี 2570 
  ตัวชี้วัดที่ 1.3 ปริมาณยานยนต์ที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟูาดัดแปลงเพ่ิมขึ้นไม่น้อย
กว่า 40,000 คัน ภายในปี 2570 
  ตัวชี้วัดที่ 1.4 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกยานยนต์ไฟฟูาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
หรืออัตราการขยายตัวของมูลค่าส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟูาของไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 

เป้าหมายที่ 2 ผู้ประกอบการเดิมสามารถปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟูาและมีการลงทุน
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟูาที่ส าคัญภายในประเทศ 
  ตัวชี้วัดที่ 2.1 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเป็นฐานการผลิตอันดับ 1 ในอาเซียน และอยู่อันดับ 
1 ใน 10 ของโลก 
  ตัวชี้วัดที่ 2.2 มูลค่าส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูาและชิ้นส่วนรวมไม่น้อย
กว่า 130,000 ล้านบาท ภายในปี 2570 
  ตัวชี้วัดที่ 2.3 จ านวนผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทายของยานยนต์ไฟฟูาเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 
14 ราย และเกิดการลงทุนเทคโนโลยีส าคัญของยานยนต์ไฟฟูาในประเทศไทยภายในปี 2570 
  ตัวชี้วัดที่ 2.4 สัดส่วนจ านวนผู้ประกอบการเดิมที่สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ภายในปี 2570 
  ตัวชี้วัดที่ 2.5 จ านวนแรงงานเดิมที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยยานยนต์ไฟฟูาและเข้า
มาเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมใหม่เพ่ิมข้ึน 5,000 คน ภายในปี 2570 

เป้าหมายที่ 3 การสร้างความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ 
  ตัวชี้วัดที่ 3.1 มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี 
  ตัวชี้วัดที่ 3.2 แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านยานยนต์ไฟฟูามีจ านวนไม่น้อยกว่า 
30,000 คน ภายในปี 2570 
  ตัวชี้วัดที่ 3.3 จ านวนสถานีอัดประจุไฟฟูาสาธารณะ/หัวจ่ายชาร์จเร็ว เพ่ิมขึ้น 5,000 หัว
จ่าย ภายในปี 2570 
  ตัวชี้วัดที่ 3.4 จ านวนมาตรฐานด้านคุณสมบัติและความปลอดภัยของชิ้นส่วนหลักทั้งหมด
ของยานยนต์ไฟฟูาเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 15 ฉบับต่อปี 
  ตัวชี้วัดที่ 3.5 มลพิษทางอากาศ (ฝุุนละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน) และปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคคมนาคมขนส่งลดลงร้อยละ 4 ต่อปี 

กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมให้ผู้ใช้ยานยนต์ในภาคส่วนต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนการใช้ยานยนต์ไฟฟูา
เพ่ิมมากข้ึน 

 



๓๑ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 

กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของตลาดส่งออกยานยนต์ไฟฟูา 
กลยุทธ์ที่ 3 การก าหนดเปูาหมาย/แผน และด าเนินการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์เดิม

ไปสู่ยานยนต์ไฟฟูา อย่างเป็นระบบชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ในระยะ 5 ปี 
กลยุทธ์ที่ 4 การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการลงทุนผลิตยานยนต์

ไฟฟูา แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 5 มาตรการส าหรับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 
กลยุทธ์ที่ 6 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับยานยนต์ไฟฟูาและยานยนต์

ไร้คนขับ 
กลยุทธ์ที่ 7 โครงสร้างพ้ืนบานด้านพลังงานที่มีความพร้อมรองรับปริมาณการใช้งานยานยนต์

ไฟฟูาในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
กลยุทธ์ที่  8 การปรับปรุงและจัดท ากฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องให้ เ อ้ือกับการเติบโตของ

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูาและให้ความส าคัญกับการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน 
กลยุทธ์ที่ 9 การผลิตและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม

ยานยนต์ไฟฟูา 
กลยุทธ์ที่ 10 มาตรฐานด้านคุณสมบัติและความปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 11 การสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการที่ลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์

พลังงานสะอาด 

หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
เป้าหมายที่ 1 ไทยมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้าและบริการสุขภาพ 

  ตัวชี้วัดที่ 1.1 สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการสุขภาพต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอยู่
ที่ร้อยละ 1.7 

เป้าหมายที่ 2 องค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีศักยภาพ เอ้ือต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ในสินค้าและบริการทางสุขภาพ 
  ตัวชี้วัดที่ 2.1 มูลค่าการน าเข้าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (20,000 
ล้านบาท) เมื่อสิ้นสุดแผน 

เป้าหมายที่ 3 ประชาชนไทยได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 
  ตัวชี้วัดที่ 3.1 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนต่อค่าใช้จ่ายสุขภาพทั้งหมดไม่เกิน
ร้อยละ 12 

เป้าหมายที่ 4 ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพมีความพร้อมรองรับภัยคุกคาม
สุขภาพ 
  ตัวชี้วัดที่ 4.1 การประเมินผลสมรรถนะหลักในการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศทุก
ตัวชี้วัดมีค่าไม่น้อยกว่า 4  

กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมบริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ 2 การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพระดับโลก 
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเสริมขีดความสามารถทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัย และเทคโนโลยี

ทางการแพทย ์
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กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพ้ืนฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและ
สุขภาพของคนไทย 

กลยุทธ์ที่ 6 การยกระดับศักยภาพระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพ่ือลด
ผลกระทบต่อบริการทางเศรษฐกิจและสุขภาพ 

หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
เป้าหมายที่ 1 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค 

  ตัวชี้วัดที่ 1.1 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ (โดยสถาบันการจัดการ
นานาชาติ) มีอันดับดีขึ้น 

เป้าหมายที่ 2 ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค 
  ตัวชี้วัดที่ 2.1 1) มูลค่าการลงทุนรวมในประเทศขยายตัวเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ต่อปี 
หรือ 2) สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลผลิตมวลรวมในประเทศเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 27 ต่อปี 
  ตัวชี้วัดที่ 2.2 1) มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยกับประเทศทั่วโลกขยายตัวเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 7 ต่อปี หรือ 2) สัดส่วนการเติบโตของปริมาณการส่งออกสินค้าของไทยต่อการเติบโตของปริมาณการ
ส่งออกสินค้าของโลกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.5 ต่อปี 

เป้าหมายที่ 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค 
  ตัวชี้วัดที่ 3.1 ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยอยู่ใน
อันดับไม่ต่ ากว่าอันดับที่ 25 หรือคะแนนไม่ต่ ากว่า 3.60 
  ตัวชี้วัดที่ 3.2 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศน้อย
กว่าร้อยละ 11 

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างจุดยืนของไทยภายใต้บริบทโลกใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยสนับสนุนเพ่ือเป็นประตูการค้าการลงทุน

และฐานเศรษฐกิจส าคัญของภูมิภาค 
กลยุทธ์ที่ 3 การผลักดันการลงทุนเพ่ือปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเปูาหมายสู่ไทยแลนด์ 4.0 

หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นจุดศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรม
ดิจิทัลของอาเซียน 

เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
  ตัวชี้วัดที่ 1.1 สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 30 ภายในปี 2570 
  ตัวชี้วัดที่ 1.2 มีกระดานข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐที่สามารถติดตามจ านวนธุรกรรมงานบริการ
ภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลได้ภายในปี 2566 และงานบริการภาคประชาชนของภาครัฐต้องปรับเปลี่ยน
เป็นดิจิทัลทั้งหมดภายในปี 2570 
  ตัวชี้วัดที่ 1.3 มูลค่าของค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างน้อย
ร้อยละ 5 ของปีฐาน ภายในปี 2570 
  ตัวชี้วัดที่ 1.4 มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สามารถเข้าถึงและพร้อมใช้แก่ประชาชนโดย
ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน พ้ืนที่ชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยว 
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เป้าหมายที่ 2 การส่งออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศเพ่ิมขึ้น 
  ตัวชี้วัดที่ 2.1 สัดส่วนการส่งออกในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศคิดเป็น
ร้อยละ 60 ของมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดภายในปี 2570 
  ตัวชี้วัดที่ 2.2 มีบุคลากรที่มีทักษะด้าน “ผู้บูรณาการระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ” เพ่ือ
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จ านวน 400,000 ราย ภายในปี 2570 

เป้าหมายที่ 3 อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศมีความ
เข้มแข็งขึ้น 
  ตัวชี้วัดที่ 3.1 จ านวนผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของโลกลงทุนในประเทศไทย
อย่างน้อย 3 รายภายในปี 2570 
  ตัวชี้วัดที่ 3.2 จ านวนสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 6,000 แห่ง ในปี 2570 
โดย 1 ใน 3 เป็นผู้ประกอบการที่ย้ายมาจากต่างประเทศ 
  ตัวชี้วัดที่ 3.3 มีแรงงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางดิจิทัล (ระดับ 4) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ของ
จ านวนประชากรไทย ภายในปี 2570 
  ตัวชี้วัดที่ 3.4 มีจุดเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลจราจรอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศที่ท า
ให้บริการดิจิทัลของไทยสามารถแข่งขันได้ภายในปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 1 การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาต่อยอดฐานอุตสาหกรรมไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
กลยุทธ์ที่ 3 อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศที่สามารถแข่งขันได้ 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 

 2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ

แข่งขันได ้
เป้าหมายที่ 1 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเติบโต

และแข่งขันได ้
  ตัวชี้วัดที่ 1.1 สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงาน
ประกันสังคม (มาตรา 33) ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวม เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 20 สัดส่วนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนนิติบุคคลต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวม เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 
40 สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมรวม เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 5 ในปี 2570 รวมทั้งสัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียน
พาณิชย์ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวม เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 20 ในปี 2570 
  ตัวชี้วัดที่ 1.2 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุน ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 12 ต่อปี และ
สัดส่วนการเข้าถึงสินเชื่อของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อสินเชื่อรวม เพ่ิมขึ้นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ภายในปี 2570 
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านกฎระเบียบทางการค้า ไม่เกินอันดับที่ 
40 ในปี 2570 มีการออกกฎหมายล าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 
จ านวนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2 ฉบับต่อปี และมีสัดส่วนของจ านวนเรื่องร้องเรียนที่พิจารณาแล้วเสร็จต่อจ านวน
เรื่องร้องเรียนรวม เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 80-90 ต่อปี 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่รัฐบาลและผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ได้ เป็นปัจจุบันและท่ัวถึง 

เป้าหมายที่ 2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีศักยภาพสูงในการด าเนินธุรกิจ สามารถ
ยกระดับและปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันใหม่ 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 40 และสัดส่วนมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ต่อการส่งออกท้ังประเทศ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 20 ในปี 2570 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 สัดส่วนมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่อ
มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากปีฐาน (ปี 2565) 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นผู้ส่งอกรายใหม่ เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 
2,000 รายต่อป ี

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ิมขึ้น
เป็นร้อยละ 25 ในปี 2570 

ตัวชี้วัดที่ 2.5 มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของภาครัฐ 
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี 

ตัวชี้วัดที่ 2.6 มูลค่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี 

เป้าหมายที่ 3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมอย่างมี
ประสิทธิผลจากภาครัฐ 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 จ านวนสตาร์ทอัพ ซีรีส์ซี ขึ้นไป เพ่ิมข้ึนเป็น 20 ราย ในปี 2570 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 จ านวนการจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ต่อปี 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้ออ านวยต่อการท าธุรกิจและการยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ระบบ 

กลยุทธ์ที่ 3 จัดให้มีกลไกทางการเงินที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เพ่ือให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึง 

กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมการพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เป็นผู้ประกอบการ
ในยุคดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 5 การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของภาครัฐ 
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กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบนิเวศให้เอ้ือต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รวมทั้งให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม และเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายระดับโลก และ
ยกระดับสู่ตลาดต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้มีศักยภาพการด าเนินการในเชิงธุรกิจ 

หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ขยายตัวเพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการเติบโตของรายได้ต่อประชากรในภาค เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าอัตราการ

เติบโตของรายได้ต่อประชากรของประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 มูลค่าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ิมขึ้นตามเปูาหมายในแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีมูลค่าการลงทุน
รวม 500,000 ล้านบาท พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้มีมูลค่าการลงทุนรวม 100,000 ล้านบาท และเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีมูลค่าการลงทุนรวม 10,000 ล้านบาท 

เป้าหมายที่ 2 ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคลดลง 
ตัวชี้วัดที่  2.1 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาค ต่ ากว่า

สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 สัดส่วนผู้มีงานท าในแต่ละภาค เพ่ิมสูงขึ้นกว่าสัดส่วนผู้มีงานท าของภาคในปี 

2563 ยกเว้นกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนผู้มีงานท าไม่เกินร้อยละ 13 ของจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด 
เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง 
  ตัวชี้วัดที่ 3.1 เมืองอัจฉริยะมีจ านวนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่า 105 พ้ืนที่ ภายในปี 2570 
  ตัวชี้วัดที่ 3.2 เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนมีจ านวนมากขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก 
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมกลไกความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคมเพ่ือการ

พัฒนาพื้นที่และเมือง 
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัลรองรับพ้ืนที่

เศรษฐกิจหลักและเมือง 
กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง 

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ
เหมาะสม 

เป้าหมายที่ 1 ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลางเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาสในการเลื่อน
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ทุกครัวเรือนทีถูกคัดกรองว่ามีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นในปี 
2565 สามารถหลุดพ้นจากสถานะ การมีแนวโน้มเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นภายในปี 2570 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 อัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับของเด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น เติบโตไปเป็นแรงงานที่มีทักษะ หรือส าเร็จ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 สัดส่วนของเด็กปฐมวัยในครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีปัญหาพัฒนาการไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ลดลงร้อยละ 20 

เป้าหมายที่ 2 คนทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ดัชนีรวมของความคุ้นครองทางสังคมค่าไม่ต่ ากว่า 100 โดยดัชนีรวมของ

ความคุ้มครองทางสังคมประกอบด้วย 3 มิติ โดยมีตัวชี้วัดในแต่ละมิติ ดังนี้ 
1) ความคุ้มครองทางสังคมส าหรับวัยเด็ก 

(1) อัตราการเข้าถึงบริการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (0-2 ปี) เพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
2) ความคุ้มครองทางสังคมส าหรับวัยแรงงาน 

(1) แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของก าลัง
แรงงานรวม 
(2) จ านวนผู้ที่อยู่ในระบบการออมเพ่ือการเกษียณภาคสมัครใจที่ภาครัฐจ่ายสมทบ 
เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 
(3) แรงงานที่อยู่ภายใต้การจ้างงานทุกประเภทได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย
แรงงาน 

3) ความคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงวัย 
(1) สัดส่วนผู้สูงอายุที่ยากจนลดลง เหลือไม่เกินร้อยละ 4 
(2) สัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่เข้าถึงบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ิมข้ึนเป็นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

กลยุทธ์ที่ 1 การแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเปูาให้ครัวเรือนหลุดพ้นความยากจน
อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น 
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับความคุ้มครองทางสังคมส าหรับคนทุกช่วงวัย 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 การบูรณาการฐานข้อมูลเพ่ือลดความยากจนข้ามรุ่นและจัดความคุ้มครองทาง

สังคม 

 3. มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
เป้าหมายที่ 1 การเพ่ิมมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจากเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น สามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ในปี 2570 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 การบริโภควัสดุในประเทศมีปริมาณลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ในปี 2570 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ดัชนีการหมุนเวียนวัสดุส าหรับผลิตภัณฑ์เปูาหมาย (พลาสติก, วัสดุก่อสร้าง, 

เกษตร-อาหาร) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในปี 2570 
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เป้าหมายที่ 2 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 คะแนนดัชนีสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า 55 คะแนน ในปี 2570 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 พ้ืนที่ปุาไม้เพ่ิมขึ้น โดยเป็นปุาไม้ธรรมชาติ ร้อยละ 33 และพ้ืนที่ปุาเศรษฐกิจ

เพ่ือการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 12 ของพ้ืนที่ประเทศ ภายในปี 2570 
เป้าหมายที่ 3 การสร้างสังคมคารบ์อนต่ าและยั่งยืน 

ตัวชี้วัดที 3.1 สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพ่ิมขึ้น 
มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 24 ภายในปี 2570 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 การน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพ่ิมขึ้น โดยมีอัตราการน าขยะกลับมาใช้
ใหม่ของประเทศไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของปริมาณขยะท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ภายในปี 2570 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ปริมาณขยะต่อหัวในปี 2570 ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 10 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม

คาร์บอนต่ า 
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถิ่น และเกษตรกร จากเศรษฐกิจหมุนเวียนและ

สังคมคาร์บอนต่ า 
กลยุทธ์ที่ 3 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างชาญ

ฉลาดบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม

คาร์บอนต่ า 
กลยุทธ์ที่ 5 การปรับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและการด ารงชีพเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน 

หมุดหมายที่  11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เป้าหมายที่ 1 ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศลดลง 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 จ านวนประชาชนที่เสียชีวิต สูญหาย และได้รับผลกระทบโดยตรงจากภัย
ธรรมชาติลดลง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในแต่ละภัย 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากภัยธรรมชาติโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ (รวมถึงความเสียหายที่เกิดกับโครงสร้างพ้ืนฐานและการหยุดชะงักของการบริการขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญ) 
ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 จ านวนพ้ืนที่และมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติลดลงเมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

เป้าหมายที่ 2 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 มีแผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ส าคัญต่าง ๆ หรือระดับจังหวัดอย่างครอบคลุม เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของมิติ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 การมีแผนจัดการปูองกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ส าคัญ 
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ตัวชี้วัดที่ 2.3 การเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ (ครอบคลุมภัยส าคัญ สามารถเชื่อมโยงระดับ
พ้ืนที่ ระดับประเทศและระดับโลก มีความแม่นย า ทันต่อเวลา และสามารถเข้าถึงกลุ่มเปราะบางได้) 

เป้าหมายที่ 3 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่าย ที่สามารถจัดการความเสี่ยงจากภัย

ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 80 ภายในปี 2570 
และมีการจัดฝึกอบรมด้านการปูองกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของประเทศ 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความส าเร็จในการสร้างความตระหนักรู้ในระดับชุมชนและการมีส่วนร่วม
ในการส่งข้อมูลจากพ้ืนที่เกิดภัยเข้าสู่ระบบเตือนภัยส่วนกลาง 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีองค์ความรู้ และมีแผนในการจัดการด้านภัย
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ตัวชี้วัดที่ 3.4 ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยพืชผลทาง
การเกษตรและภัยธรรมชาติ 

ตัวชี้วัดที่ 3.5 มีกองทุนเพ่ือสนับสนุนการปูองกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการศึกษาวิจัยและเป็นแหล่งเงินรับประกันภัยต่อ 

กลยุทธ์ที่ 1 การปูองกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในพ้ืนที่ส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพประชาชนและชุมชน ในการรับมือกับภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธ์ที่ 3 การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธ์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศเพ่ือปูองกันและลดผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือบริหารจัดการ และลดความเสี่ยงจาก
ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง

อนาคต 
เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็น

ส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 เมื่อสิ้นสุดแผน 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะจากการประเมินโปรแกรมประเมินสมรรถนะ

นักเรียนมาตรฐานสากลไม่ถึงระดับพื้นฐานของทั้ง 3 วิชาในแต่ละกลุ่มโรงเรียน ลดลงร้อยละ 8 เมื่อสิ้นสุดแผน 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผน 
ตัวชี้วัดที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบัณฑิตฐานสมรรถนะ

เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 30 
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ตัวชี้วัดที่ 1.5 ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4 ต่อปี 
ตัวชี้วัดที่ 1.6 จ านวนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลงร้อยละ 20 ต่อปี 

เป้าหมายที่ 2 ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเปูาหมาย 
และสามารถสร้างงานอนาคต 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของสภาเศรษฐกิจโลกด้านทักษะ คะแนน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 เมื่อสิ้นสุดแผน 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดอันดับในด้านบุคลากรผู้มีความสามารถของสถาบันการจัดการ
นานาชาติ มีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 จ านวนและมูลค่าของธุรกิจสตาร์ทอัพเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายที่ 3 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การประเมินสมรรถนะผู้ใหญ่ในระดับนานาชาติของคนไทยในทุกด้านไม่ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศท่ีเข้ารับการประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 กลุ่มประชากรอายุ 15-24 ปี ที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ท างาน หรือไม่ได้ฝึกอบรม ไม่
เกินร้อยละ 5 เมื่อสิ้นสุดแผน 

กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ผลการส ารวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบ ดัชนีรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีการให้บริการภาครัฐออนไลน์ ไม่
เกินอันดับที่ 40 ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 0.82 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด 
กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง 

เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพ่ือการ

พัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้ มี

ทักษะที่จ าเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล แลปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเท 



๔๐ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 

 1.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ SDGs 
  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มีทั้งหมด 17 
เป้าหมาย (Goals) ภายใต้หนึ่งเป้าหมายจะประกอบไปด้วยเป้าหมายย่อย ๆ ที่เรียกว่า เป้าประสงค์ 
(Targets) ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 169 เป้าประสงค์ และพัฒนาตัวชี้วัด (Indicators) จ านวน 232 ตัวชี้วัด 
(ท้ังหมด 244 ตัวชี้วัดแต่มีตัวที่ซ้ า 12 ตัว) เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของเป้าประสงค์ดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมายประกอบด้วย 
  • เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที ่

  • เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและ

ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
  • เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี

ส าหรับทุกคนในทุกวัย 
  • เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า

เทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  • เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอ านาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง  

  • เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคนและมี

การบริหารจัดการที่ยั่งยืนคน 
  • เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา 

  • เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้าง

งานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมส าหรับทุกคน 
  • เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่

ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
  • เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
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  • เป้าหมายที่ 11 : ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิ

ต้านทานและยั่งยืน  
  • เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

  • เป้าหมายที่ 13 : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
  • เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล

อย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  • เป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการ

ป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืน
สภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

  • เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคน

เข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุก
ระดับ 

  • เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูหุ้นส่วนความ

ร่วมมือระดับโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  ข้อควรรู้ที่ส าคัญ 6 ประการ 
  ประการแรก – เป้าหมายการพัฒนาทั้ง 17 ข้อ สะท้อน ‘3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน’ 
(Three Pillars of Sustainability) คือ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม บวกกับอีก 2 มิติ คือ มิติ
ด้านสันติภาพและสถาบัน และมิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา ที่เชื่อมร้อยทุกมิติของความยั่งยืนไว้ด้วยกัน รวมเป็น 
5 มิติ องค์การสหประชาชาติแบ่งเป้าหมาย 17 ข้อ ออกเป็น 5 กลุ่ม (เรียกว่า 5 Ps) ประกอบด้วย 
  • People (มิติด้านสังคม): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 1 ถึง เป้าหมายที่ 5 

  • Prosperity (มิตดิ้านเศรษฐกิจ): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 7 ถึง เป้าหมายที่ 11 

  • Planet (มิติด้านสิ่งแวดล้อม): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 6 เป้าหมายที่ 12 ถึง เป้าหมายที่ 15 

  • Peace (มิติด้านสันติภาพและสถาบัน): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 16 

  • Partnership (มิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 17 

  ประการที่สอง – เนื้อหาของ SDGs ไม่ได้อยู่ที่ระดับเป้าหมาย (Goals) แต่อยู่ที่ระดับ
เป้าประสงค์ (Targets) เป้าประสงค์เหล่านี้บอกถึงลักษณะของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในโลกที่บรรลุ 
SDGs ได้ส าเร็จ มีนัยยะที่บอกถึงฉากทัศน์ในฝัน ถึงวิสัยทัศน์ของการพัฒนาที่น าเสนออยู่ในวาระการพัฒนา 
2030 (Agenda 2030) ฉะนั้น หากต้องการทราบว่า SDGs ครอบคลุมเรื่องใดบ้างต้องพิจารณาที่ระดับ
เป้าประสงค ์
  ประการที่สาม – ตัวชี้วัด 232 ตัวนั้นเป็นตัวชี้วัดที่ออกแบบมาเพ่ือใช้ในการติดตาม
ความก้าวหน้าในระดับโลก ซึ่งอาจไม่สามารถน ามาใช้ในระดับประเทศได้อย่างเหมาะสมทั้งหมด และการ
เลือกใช้ตัวชี้วัดแต่ละตัวนั้นก็เพ่ือให้สามารถสะท้อนสาระส าคัญของเป้าหมาย แต่อาจไม่ได้ครอบคลุมทุกมิติที่
ระบุไว้ในเป้าประสงค์ ดังนั้น แต่ละประเทศจะต้องกลับมาพัฒนาตัวชี้วัดระดับประเทศและระดับท้องถิ่นเพ่ือให้  
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SDGs สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับพ้ืนที่ มิเช่นนั้น ประเทศไทยอาจท าได้เพียงบรรลุทุกตัวชี้วัด 
(Indicators) แต่ไม่บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ก็เป็นได้ นอกจากนี้ ตัวชี้วัดยังมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ ในขณะที่เป้าหมายและเป้าประสงค์จะไม่มีการปรับแก้ในระดับโลกแล้ว 
  ประการที่สี่ – SDGs ไม่ใช่ข้อตกลงที่มีการบังคับสัญญาและลงโทษ แต่เป็นการเข้าร่วมโดย
สมัครใจของประเทศต่าง ๆ และมีการทบทวน (Review) ประจ าปีผ่านการน าเสนอ รายงานผลการทบทวนการ
ด าเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review) 
ในการประชุมระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on 
Sustainable Development: HLPF) ที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ส านักงานใหญ่องค์การ
สหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุกประเทศสามารถเสนอตัวเพ่ือน าเสนอรายงาน
หรือไม่ก็ได ้
  ประการที่ห้า – ต้องท าความเข้าใจหลักการเบื้องหลังของ SDGs เพ่ือน าไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นเป้าหมายที่เน้นการพัฒนาที่ครอบคลุม (Inclusive) มุ่งการ
เปลี่ยนแปลง (Transformative) และบูรณาการ (Integrated) ที่ทุกประเทศต่างมีโจทย์ที่จะต้องน าไปปฏิบัติ
ไม่ใช่เฉพาะแค่ประเทศยากจน (Universal) แต่ในขณะเดียวกันก็เน้นการน าไปปฏิบัติและแก้ปัญหาในระดับ
ท้องถิ่น (Locally-focused) ซึ่งหมายถึงว่า แม้เป้าหมายทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น 17 เป้าหมาย แต่การ
พิจารณาและด าเนินการจะต้องเป็นไปอย่างบูรณาการ เห็นความเชื่อมโยง ( Interlinkage) มุ่งผลลัพธ์ 
(Outcome-based) และให้ความส าคัญกับคนกลุ่มที่เปราะบาง (Vulnerable people) คนยากจน และคน
กลุ่มต่าง ๆ ที่มักถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และแม้ว่า SDGs จะเป็นเป้าหมายระดับโลกแต่การน า SDGs ไปปรับให้
เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่ (Localization of the SDGs) เป็นเรื่องส าคัญ จึงต้องให้ท้องถิ่นมีความเป็นเจ้าของ
และร่วมผลักดัน มีการให้ความหมายแก่เป้าประสงค์ (Targets) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เหมาะสมกับบริบท
ท้องถิ่น โดยหลักการการขับเคลื่อน SDGs ควรเป็นกระบวนการที่เริ่มจากฐานรากขึ้นสู่ระดับนโยบาย 
(Bottom-Up) และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทหลักในการน า SDGs ไปปฏิบัติ 
  ประการที่หก – ในทางปฏิบัติ SDGs มีฐานะเป็นเครื่องมืออ่ืน นอกเหนือจากการเป็นตัวชี้วัด
สถานการณ์ความยั่งยืน เช่น 
  • SDGs ในฐานะที่เป็นค าศัพท์การพัฒนาที่ใช้ร่วมกัน: SDGs กลายเป็นค าศัพท์ในการพัฒนา

ที่ใช้ร่วมกันในทุกระดับ ทั้งระดับโลกไปจนถึงระดับท้องถิ่น เอ้ือให้ทุกพ้ืนที่ในโลกสามารถเรียนรู้จากกันและกัน
ได้ ชุมชนในไทยที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาบางประเด็นจะไม่ได้เป็นเพียงตัวอย่างให้ชุมชนในประเทศ
ไทยเท่านั้น แต่เป็นตัวอย่างให้แก่ระดับโลกด้วย 
  • SDGs ในฐานะที่เป็น Action Framework: SDGs สามารถถูกใช้เป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ใน

การทบทวนอนาคตของท้องถิ่น งานที่ท ากันอยู่ในปัจจุบัน ปัญหาที่เผชิญ และใช้เป็นกรอบในการก าหนด
ทิศทางในอนาคตของท้องถิ่นอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
  • SDGs ในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือในการต่อรอง: เนื่องจากภาครัฐทุกประเทศให้ค ามั่นกับวาระ

การพัฒนา 2030 ในภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคเอกชนขนาดใหญ่ก็อยู่ภายใต้กฎกติกาและการชี้วัดที่มี SDGs 
เป็นองค์ประกอบส าคัญ ดังนั้น ภาคประชาสังคมและคนกลุ่มต่าง ๆ สามารถใช้ SDGs เป็นเครื่องมือในการ
เจรจาต่อรองเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนา และ/หรือสะกิดเตือนเมื่อเริ่มเห็นการด าเนินการที่ออกนอกลู่
นอกทางไปจาก SDGs ได้ 
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 1.4 แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. 2566 – 2570 
  กรอบทิศทางการพัฒนาภาค 
  ๑ บทบาทของภาค ภาคเหนือมีทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ มีฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลาย เป็นแหล่งวัตถุดิบที่ส าคัญ รวมทั้งมีท าเลที่ตั้งที่มี
ศักยภาพเหมาะสมกับการเชื่อมโยงทั่งในประเทศและอนุภูมิภาค รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้
ความส าคัญกับสุขภาพ และการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาภาคเหนือ
จะต้องน าศักยภาพต่าง ๆ ของพ้ืนที่ มาใช้ในการต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพและโอกาส เพ่ือ
สร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือบ้านใน
การเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
  2 ทิศทางการพัฒนาภาค มุ่งสู่การพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ 
เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค และเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ 
สุขภาวะดี วิถีชีวิตยั่งยืน” โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา 4C ได้แก่ Creative พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
มูลค่าสูง โดยการสร้างระบบนิเวศ เมือง และพ้ืนที่สร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถพัฒนาสู่การเป็นสินค้าและ
บริการสร้างสรรค์ Connect สร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศกับอนุภูมิภาค ทั้งในส่วนของ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เมืองสร้างสรรค์ และกลุ่มผู้คนสร้างสรรค์ Clean พัฒนา
ตามแนววิถีใหม่ (New Normal) บนฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแลความ
สะอาดของเมือง และการใช้พลังงานสะอาด โดยค านึงถึง Care ที่ให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่องกับการดูแล
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในสังคมและพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3 เป้าหมายรวม 
     3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน 
     3.2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของ
ภาคเหนือลดลง 
  4. แนวทางการพัฒนา 
     4.1 พัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Creative LANNA ในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง 
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   (1) พัฒนา Creative Ecosystem การปรับภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมของเมือง 
การพัฒนาย่านสร้างสรรค์ การเพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์ (Creative Space) การพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ และสิ่งอ านวยความสะดวด รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยที่เอ้ือต่อการลงทุนของ
ภาคเอกชน 
   (2) พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ระยะแรกมุ่งให้ความส าคัญกับกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่เป็น Creative Original ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปะต้นฉบับเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ (1) กลุ่มอุตสาหกรรมงานฝีมือและ
หัตถกรรม (2) กลุ่มอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรี (3) กลุ่มอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ และ (4) กลุ่ม
Digital Content โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมและอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา วัฒนธรรม การน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต ออกแบบ บรรจุภัณฑ์ การพัฒนาผู้ประกอบการ การสร้าง
เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจน
ผลักดันให้น าแนวคิดและองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรมสร้างสรรค์ 
   (3) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ และการสร้างการรับรู้ โดยสนับสนุนการ
จัดงานเทศกาลสร้างสรรค์ระดับนานาชาติเพ่ือสร้างจุดขายของพ้ืนที่ การส่งเสริมช่องทางการขายสินค้า
สร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคและคนในพ้ืนที่ รวมทั้ง
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและการบริการที่เกี่ยว และเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ต่างประเทศ 
     4.2 พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง 
   (1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย ต่อยอดสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ทั้งระดับชุมชนและมาตรฐานสากล และสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านที่สามารถ
พัฒนาเป็นเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ 
   (2) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญามาใช้ในกระบวนการการผลิต 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ส่งเสริมแนวคิด Food Valley ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ 
   (3) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่าในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง 
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือยะระดับ
การผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมชีวภาพ 
     4.3 พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เน้นกลุ่มท่องเที่ยวที่
มีศักยภาพ ได้แก่ (1) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมและวิถีชีวิต (2) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (3) กลุ่ม
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (MICE) และ (4) กลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ 
   (1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและรูปแบบบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และ
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้อย่างยั่งยืน โดยการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล พัฒนา
กิจกรรม การท่องเที่ยวและบริการรูปแบบใหม่ที่มีความเชื่อมโยงกับทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตลอดจนสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เพ่ือการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) และยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มี
คุณภาพมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจอ่ืนในห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว 
   (2) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการบริการด้านการท่องเที่ยว โดยพัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยวและก าหนดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ท่องเที่ยว สนับสนุนการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ พัฒนาศักยภาพ 
 



๔๕ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 

บุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
     4.4 เสริมศักยภาพของเมืองและพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ือรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ และเอ้ือต่อการอยู่อาศัย 
   (1) วางผังเมืองทั้งเมืองหลัก เมืองรอง และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการเป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเมือง พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือรองรับสังคมดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
เมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
   (2) สนับสนุนการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของภาค พัฒนาโครงข่าย
เส้นทางและระบบขนส่งย่อยที่เชื่อมต่อกับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
เหนือ - ใต้ และแนวตะวันออก - ตะวันตก ซึ่งจะรองรับการเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ ACE 
     4.5 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผู้ สูงอายุสู่การ
เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
   (1) แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก พัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่คนยากจนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างโอกาสในการเพ่ิมรายได้
ให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต โดยใช้ฐานข้อมูลด้านความยากจนที่มีอยู่ และส่งเสริมการเข้าถึงบริการภาครัฐให้
ครอบคลุม อาทิ บริการด้านการศึกษา และสาธารณสุข 
   (2) พัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) โดยการพัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุ ส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าตามศักยภาพของผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
   (3) พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน แนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ โดยการยกระดับทักษะเดิม
ให้สูงขึ้น (Upskill) และการพัฒนาศักยภาพเสริมทักษะใหม่ (Reskill) 
     4.6 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าที่มีความสมดุล ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
   (1) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ า โดยให้ความส าคัญกับการ
ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์ ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นน้ า สร้างฝาย
ชะลอน้ า ปลูกพืชที่ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ า ป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่า ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่/สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการดูแลรักษาป่า ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และสร้าง
จิตส านึกของประชาชนถึงความส าคัญของทรัพยากรป่าไม ้
   (2) พัฒนาการบริหารจัดการน้ าในลักษณะนิเวศลุ่มน้ า โดยพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าใน
พ้ืนที่ตามความเหมาะสมทางภูมิสังคม เพ่ือให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านการจัดหาและการใช้ เพ่ื ออุปโภค 
บริโภค การรักษาระบบนิเวศทางน้ า การเกษตรกรรม และการอุตสาหกรรม เชื่อมโยงแหล่งน้ าระดับต่าง ๆ ให้
มีประสิทธิภาพในการกระจายน้ าอย่างทั่วถึง เร่งรัดการรักษาพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างจริงจัง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้
ประโยชน์แหล่งน้ าอย่างยั่งยืน 
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   (3) แก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยสนับสนุนการประยุกต์ใช้วิธีการด้วยรูปแบบที่เกิด
ผลส าเร็จมาแล้วในหลายพ้ืนที่ และปรับให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาจาก
ทุกภาคส่วนในการแสวงความรู้/เทคโนโลยีใหม่ที่จะเป็นทางเลือกให้เลิกพฤติกรรมการเผาวัสดุทางการเกษตร มี
การจัดตั้งเครือข่ายการเฝ้าระวังในพ้ืนที่/การลาดตระเวนเพ่ือป้องปรามผู้ลักลอบฝ่าฝืนกฎหมาย และบังคับใช้
ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด จริงจัง และรวดเร็ว 
   (4) ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน โดยจัดให้มีระบบก าจัดขยะและน้ าเสียด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบ 
อาทิ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดการเกิดขยะ การน าขยะกลับมาใช้ซ้ าให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมการสร้างความ
เข้าใจและความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเพ่ือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ใช้
มาตรการจูงใจในการลดขยะควบคู่กับมาตรการทางกฎหมายให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
   (5) เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยสนับสนุนองค์ความรู้
การจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการภัยพิบัติ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการภัยพิบัติ และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการรองรับ/ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการพัฒนาองค์ความรู้และ
เครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  การพัฒนาภาคตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างท่ัวถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ ACE เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ า
อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 
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 1.5 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน) 
  ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
  ความเป็นมาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดเป็นรูปแบบการบริหารราชการระดับพ้ืนที่แบบบูรณาการในรูปแบบของการรวมกลุ่มของจังหวัดที่มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ ทั้งในเชิงภูมิศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม และศักยภาพการพัฒนาเข้าด้วยกัน
ซึ่งจะช่วยให้การวางกรอบทิศทางการพัฒนาระดับพ้ืนที่มีความชัดเจน มีการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างจังหวัด 
และเกิดการใช้ทรัพยากรทางการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.
น.จ.) เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ฉบับที่ 3 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ก าหนดให้จัดตั้งกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ซึ่งกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง และจังหวัด
ล าพูน โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
  กรอบแนวคิดการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้ก าหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาในระยะ 5 ปี ข้างหน้าโดยพิจารณาจาก
ทั้งนโยบาย/ยุทธศาสตร์ระดับชาติและรับบาล ศักยภาพของพ้ืนที่และปัญหาความต้องการของประชาชน โดย
ได้ก าหนดประเด็นส าคัญที่เป็นธงน า (flagship) ของการพัฒนาที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้
ความส าคัญ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ เกษตรมูลค่าสูง อุทยานอาหาร ศูนย์กลางการ
คมนาคมและโลจิสติกส์ หัตถกรรมสร้างสรรค์ บริการสุขภาพ และเมืองสีเขียว ขณะที่ปัจจัยสนับสนุนให้การ
พัฒนาดังกล่าวประสบความส าเร็จซึ่งต้องอาศัยพ้ืนฐานความเข้มแข็งจากระดับจังหวัด ได้แก่ ความเข้มแข็งทาง
สังคม การสร้างความมั่นคง การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  เมื่อพิจารณาถึงทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ จะเห็นได้ว่าแนวทางการพัฒนาภายใต้
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ล้วนแล้วแต่มีความสอดรับกับการพัฒนาระดับภาคที่ก าหนดไว้ ถือ
เป็นการแปลงยุทธศาสตร์และถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาระดับภาคลงมาสู่การขับเคลื่อนในระดับกลุ่มจังหวัด 
  ส าหรับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจชุดใหม่ (New engine of growth) ของรัฐบาลด้วยการแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบของประเทศที่
มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมให้เป็นความได้เปรียบเชิงใน
แข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยและ
พัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย นั้น จะ
เห็นได้ว่าเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 

  เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
  “พัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างท่ัวถึง” 

  ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (ร้อยละ) 1.72 
2. ร้อยละประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน 5.5 

  ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพ้ืนที่ 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างการเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการสู่ท้องถิ่น 
 2. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าแก่สินค้าและบริการ

ท้องถิ่น โดยผสมผสานภูมิปัญญาและเทคโนโลยีนวัตกรรม 
 3. เพ่ือสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
 4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการตลาดที่เน้นการเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลายทาง 

(Destination) 
แนวทางการพัฒนา พัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด

แม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน) โดยยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การแพทย์แผนไทย 
ส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาหัตถกรรมท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมถึง
เพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เพ่ือรองรับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพ้ืนที่ 
วัตถุประสงค์ เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนของภาคเหนือ เชื่อมโยงความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ 
แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหารมูลค่าสูง (NTFV) 

อุตสาหกรรมสุขภาพความงาม สมุนไพร และหัตถกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยการ
เชื่อมโยงอัตลักษณ์ล้านนาผสานเทคโนโลยีนวัตกรรม (High Touch High Value) ตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือ
ตอบสนองตลาดในกลุ่มประเทศเพ่ือบ้านและ AEC บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และ
สถาบันการศึกษา 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์ 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและ

ผู้ประกอบการ 
 2. เพ่ือยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้รับการรับรอง

มาตรฐาน 
 3. เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
แนวทางการพัฒนา เพ่ือส่งเสริมการเกษตรต้นทาง และเกษตรแปรรูปในพ้ืนที่ (NTFV) 

ของผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญและโดดเด่นในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยการพัฒนาวัตถุดิบ
การเกษตรแบบหมุนเวียน รวมถึงการพัฒนารูปแบบการผลิตเพ่ือยกระดับมาตรฐานของสินค้าเกษตร สร้าง
โอกาสในการจ าหน่ายเพื่อการเชื่อมโยงธุรกิจการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 



๔๙ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดฝุ่นควัน 
วัตถุประสงค์ 1. สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น หรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกื้อหนุน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 2. เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์

บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและการใช้ประโยชน์อย่าง
มีคุณค่าที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา เพ่ือส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และยกระดับการบริหารจัดการวัสดุทางการเกษตร ด้วยการน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการลดฝุ่นควัน (PM2.5) พร้อมทั้งสร้างมาตรฐานการปลอดการเผาทั้งรูปแบบของการส่งเสริม
อาชีพและการบูรราการอย่างมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและอากาศบริสุทธิ์ในพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน 



๕๐ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 

 1.6 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

“นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่ง” 
(City of Life and Prosperity) 

(เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนใน 
ฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) 

 
  พันธกิจ 
     1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการสากล 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง 
     3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย 
     4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค 
     5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ 
     6. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
  ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 
     1. เมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล: MICE CITY, WELLNESS CITY, SMART CITY 
     2. เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง: Northern Landport 
     3. เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย: Northern Food Valley 
     4. เมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค: Education Hub 
     5. เมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ: Medical and Health Hub 
     6. เมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและนวัตกรรม: Diversity of Nature and Culture 
 
 
 



๕๑ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 

  ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัว
ตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
 2. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ 
 3. เพื่อสร้างการเชื่อมโยงของธุรกิจการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ

สะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการ

ท่องเที่ยว สินค้า และบริการ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น 

เชื่อมโยงสู่ระดับสากล 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการ

ท่องเที่ยวและบริการ 
แผนงาน แผนงานที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ง

อ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการ 
 แผนงานที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และ

กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการ 
 แผนงานที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาด

ทางการท่องเที่ยวและบริการ 
ตัวช้ีวัด 1.รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เพ่ิมข้ึน 
 2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยว/สายทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้รับการ

พัฒนาเพิ่มมากข้ึน (สายทาง/แหล่ง) 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model 

วัตถุประสงค์ 1. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน 

 2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
 3. พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์เกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารให้มี

มูลค่าเพ่ิมข้ึน 
แนวทางการพัฒนา 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และ

เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงให้มีมาตรฐาน 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ปะกอบการ และสถาบัน

เกษตรกรให้มีความสามารถในเชิงธุรกิจ 
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 3. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการ
ผลิตและการประกอบธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) 

 4. ขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากรพ
ราชด าริ 

 5. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการเกษตร 
 6. พัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกทาง

การเกษตร 
แผนงาน แผนงานที่ 1 การส่งเสริมเกษตรเพ่ิมมูลค่า 
 แผนงานที่ 2 การส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหาร

แห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model 
ตัวช้ีวัด 1. จ านวนแปลง/ฟาร์มและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรอง

และผ่ านการตรวจรั บรองมาตรฐานเ พ่ิมขึ้ น ร้ อยละ  5 ต่ อปี 
(GAP/เกษตรอินทรีย์) 

 2. อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของ
จังหวัดเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 

 3. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ิมข้ึน 5 ผลิตภัณฑ์ต่อปี 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรม MICE และ
ธุรกิจสุขภาพ ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับ
สากล 

 2. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยการพัฒนาระบบ
นิเวศ Ecosystem ให้เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

 3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการน าความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 

แนวทางการพัฒนา 
 1. สร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนวัตกรรมเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์
 2. ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจบนฐานนวัตกรรมเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา

และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
 3. สร้างระบบนิ เวศและกลไกในการผลักดันให้ เกิดธุรกิจและ

ผู้ประกอบการใหม่ 
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แผนงาน แผนงานที่ 1 พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 แผนงานที่ 2 การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรใน

ภาคธุรกิจ 
 แผนงานที่ 3 การพัฒนาระบบนิเวศและกลไกการผลักดันการค้าการ

ลงทุนในพื้นที ่
ตัวช้ีวัด 1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
 2. จ านวนผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการพัฒนาต่อ

ยอดโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
(ราย/ผลิตภัณฑ์) 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ 
 2. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. เพื่อการสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
 4. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดการของเสียและพลังงาน 
แนวทางการพัฒนา 
 1. การสร้างความตระหนักรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้กับประชาชน 
 2. รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนระดับท้องถิ่น 
 3. ส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 4. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ ประยุกต์ตามแนว

พระราชด าริ 
 5. บริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่อย่างมีธรรมาภิบาล 
 6. จัดท าแผนและขับเคลื่อนแผนชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมตามบริบทเชิงพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการสร้างระบบข้อมูล
และพัฒนากลไกการขับเคลื่อนแผนแบบบูรณาการในระดับพ้ืนที ่

 7. เสร้างสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ขับเคลื่อน
ปรับเปลี่ยนพืชเชิงเดี่ยวไปเป็นพืชเศรษฐกิจสีเขียว โดยประยุกต์ใช้
ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว
อย่างยั่งยืนเพิ่มข้ึน 

 8. พัฒนาองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
พัฒนาสู่นวัตกรรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
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แผนงาน แผนงานที่ 1 การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ 
 แผนงานที่ 2 การอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
ตัวช้ีวัด 1. ค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ลดลงปีละ 0.50 

มคก./ลบ.ม. (ตรวจวัดจาก 2 สถานีหลักในรอบปีงบประมาณ) 
 2. จ านวนพื้นที่การเผาไหม้ลดลงปีละ 50,000 ไร่ 
 3. จ านวนพ้ืนที่การปลูกป่าในจังหวัดเชียงใหม่ไม่น้อยกว่าปีละ 1,000 ไร่ 
 4. ร้อยละขยะมูลฝอย/ของเสียที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ เพ่ิมขึ้นปีละ 0.5 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อ
คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือส่งเสริมสังคมสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่ม
เปราะบาง และรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

 2. เพื่อสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
 3. เพ่ือส่งเสริมและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

และพระราชปณิธาน 
 4. เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมเมืองปลอดภัยและสงบสุข 
 5. เพื่อส่งเสริมความมั่นคง และสงบสุขพื้นท่ีชายแดน 
แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง และรองรับ

สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 2. ลดความเหลื่อมล้ าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกประชารัฐ 
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการ

ความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพ่ือรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความ
มั่นคงทุกรูปแบบ 

 5. เพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน 
 6. เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย และความปลอดภัยทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
แผนงาน แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง 

และรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 แผนงานที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และพระ
ราชปณิธาน 

 แผนงานที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน และมั่นคง
ชายแดน โดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน รองรับปัญหาภัย
คุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ 
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 แผนงานที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ตัวชี้วัด 1. อัตราเปลี่ยนแปลงรายได้เฉลี่ยครัวเรือนในจังหวัดเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1 ต่อปี 
 2. ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี

คุณภาพเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
 3. ร้อยละของประชากรทุกช่วงวัย เข้าถึงการบริการด้านการศึกษาเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 8 ต่อปี 
 4. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี 
 5. จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากรลดลง ร้อยละ 1 

ต่อปี 
 6. ร้อยละชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการจัดการสาธารณ

ภัยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 
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 1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
  1. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
    “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขและคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่ ด้วยการให้บริการสาธารณะ ที่มี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า” 

  2. พันธกิจ 
    1) บูรณาการหน่วยงานภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่าย
ภาครัฐ เอกชนและองค์กรชุมชน ท าการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เ ชิงสร้างสรรค์อย่างมี
ส่วนร่วม ด้วยคุณภาพท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม อย่างเสมอภาค และยั่งยืน 
    2) สร้างความมั่นคงทางด้านโภชนาการ ห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถเข้าสู่ระดับการแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศได้ 
    3) ปรับปรุงระบบการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลพ้ืนฐานและทันสมัยในทุกมิติเชื่อมโยงระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยแผนแม่บทและวางระบบการบริหารงานในระดับกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มภาคเหนือตอนบน กลุ่มภาคเหนือและระดับชาติ เชื่อมโยงกับภูมิภาคกลุ่มอาเซียนและระบบการตลาดและ
บริโภคของสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    4) สร้างและปรับปรุงระบบการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาว
เชียงใหม่ด้วยการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ทั้งด้านการบรรเทาสาธารณภัย การ
สาธารณสุขเชิงรุกและปูองกัน รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้วยแผนรองรับความเสี่ยงเชิงสาธารณะอย่าง
รอบคอบและเปิดเผยที่ปฏิบัติได้ทุกระดับและทันทีอย่างมีธรรมาภิบาล 

  3. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 7 ด้าน แบ่งเป็น 27 
เปูาประสงค์ 69 ตัวชี้วัด 30 กลยุทธ์ ตามรายละเอียดดังนี้ 
    1) ด้านพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน มี 3 เปูาประสงค์ 10 ตัวชี้วัด 3 กลยุทธ์ 
    2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้้า มี 4 เปูาประสงค์ 10 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ์ 
    3) ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อยในชุมชน  มี 2 
เปูาประสงค์ 6 ตัวชี้วัด 4 กลยุทธ์ 
    4) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 4 เปูาประสงค์ 5 ตัวชี้วัด 4 กลยุทธ์ 
    5) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว  มี 8 
เปูาประสงค์ 18 ตัวชี้วัด 8 กลยุทธ์ 
    6) ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มี 3 เปูาประสงค์ 10 
ตัวชี้วัด 3 กลยุทธ์ 
    7) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มี 3 เปูาประสงค์ 10 ตัวชี้วัด 3 กลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 

  4. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
1 .1  กา รบริ ก า ร
ส า ธ า รณ สุ ข แล ะ
ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ
ชุมชน 

1 .1 .1  ร้ อยละของระดั บคว าม
ตระหนักรู้ ด้ านสุ ขภาวะ  (Health 
Literacy) การปรับตัวของชุมชนด้วย
พฤติกรรมที่ถูกสุขลักษณะ 
1.1.2 ร้อยละของผู้สูงวัย คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส มีสุขภาพแข็งแรง 
และมีการเพิ่มทักษะเพื่อการพึ่งพา
ตนเองได้ทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ 
1.1 .3  ระดับประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบปฏิบัติการดูแลผู้สูงวัย คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 
1.1.4 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมผู้
สัมผัสอาหารในตลาดชุมชนและ
ร้ า นอ า หา ร ใน ต ล า ด ชุม ชนแ ล ะ
ร้านอาหารข้างถนนที่ถูกสุขลักษณะ
ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 
1.1.5 ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึง
ระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และ
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง 

กลยุทธ์ที่  1 .1 การสร้ า ง
ความรอบรู้ด้านสุขภาวะและ
กา รปู อ งกั นและควบคุ ม
ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
ชุมชน 

1.1.1 พัฒนาความตระหนักรู้ ขีด
ความสามารถในการจัดการสุขภาพ
ตนเองของชุมชนอย่างเข้มแข็งด้าน
สุขภาวะ (Health Literacy) ให้
พึ่งพาตนเองได้ 
1.1.2 ส่งเสริมการปรับตัวของ
ชุมชนด้านพฤติกรรมการบริโภคที่
ถูกสุขลักษณะและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
1.1 .3  เพิ่ มประสิทธิภาพของ
ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ อ า ส า ส มั ค ร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ในการดูแลผู้สูงวัย คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสอย่างครบวงจรให้มี
สุขภาพแข็งแรงและเพิ่มทักษะการ
พึ่งพาตนเองได้ 
1.1.4 อบรมผู้สัมผัสอาหารใน
ตลาดชุมชนและร้านอาหารข้าง
ถนน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

1 . 2  ก า ร ส ร้ า ง
สภาพแวดล้ อมที่
เ อื้ อ ต่ อ ก า ร มี สุ ข
ภ า ว ะ ที่ ดี  (Smart 
city) และแผน
เผชิญเหตุในภาวะ
ปกติ และไม่ปกติ 

1.2.1 ร้อยละของงบประมาณค่า
อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ ร ะ บ บ ส่ ง ต่ อ ท า ง
การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) และเวช
ศาสตร์ปูองกัน 
1.2.2 ร้อยละของการฝึกอบรมเสริม
สมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
1.2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียงต่อการฝึกอบรมเสริม
สมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

กลยุทธ์ที่  1.2 การพัฒนา
และสร้างระบบรับมือและ
ปรับตัวต่อการระบาดของ
โรคติดเช้ืออุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ า 

1.2.1 ส ารวจและพัฒนาสมรรถนะ
หน่วยงานบุคลากรและอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ให้ตระหนักรู้สุขภาวะที่ดี (Smart 
city) 
1 . 2 . 2  เ ส ริ ม ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง
ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ อ า ส า ส มั ค ร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
พร้อมเผชิญเหตุด้านสุขภาวะใน
ภาวะปกติ  และไม่ปกติของการ
ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 

1.3 ส่งเสริมระบบ
การแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก
แบบบูรณาการ 

1.3 .1  ร้ อยละ ของผู้ เ ข้ า รั บการ
ฝึกอบรมจากชุมชนเรื่องหมอพื้นบ้าน
และแพทย์แผนไทย/แพทย์ทางเลือก
ชุมชน 
1.3.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อกิจกรรมสง่เสริมการ
ผลิตและใช้สมุนไพรเชิงเวชศาสตร์
ปูองกันของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมระบบ
กา รแพทย์ แผน ไทยและ
แพทย์ทางเลือก และเวช
ศาสตร์ปูองกันของชุมชน
อย่างมีส่วนร่วม 

1.3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ชุมชนเรื่องระบบการแพทย์แผน
ไทยและแพทย์ทางเลือก 
1.3.2 ฝึกอบรมกลุ่ มประชาชน
ต้นแบบด้านการนวดแผนไทย ระบบ
ส่งต่อทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
และเวชศาสตร์ปูองกันในชุมชน 
1.3.3 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้วยสมุนไพรด้วยภูมิปัญญา
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทั้งการ
ผลิตต้นน้ า แปรรูปกลางน้ าและ
การตลาดปลายน้ าในท้องถิ่นและ 
Online 



๕๘ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้้า 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

2 . 1  พั ฒ น า
ระบบโครงสร้าง
พื้ น ฐ า น  ก า ร
ค ม น า ค ม แ ล ะ
ร ะ บ บ ข น ส่ ง
ส าธารณะที่ ไ ด้
มาตรฐานครบ
วงจรภายในและ
ระหว่ า ง ชุมชน 
เ ช่ื อ ม โ ย ง
โครงข่ายระบบ
ข น ส่ ง ม ว ล ช น
เชียงใหม ่

2.1.1 ร้อยละต่อพื้นที่ของการพัฒนา
ระบบการคมนาคมและระบบขนส่ง
สาธารณะที่ ไ ด้ มาตรฐานเ ช่ือมโยง
โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ 
2.1.2 ร้อยละของการพัฒนาระบบ การ
คมนาคมและระบบขนส่งสาธารณะที่ได้
มาตรฐานครบวงจรภายในและระหว่าง
ชุมชน (เช่น เส้นทางน าผลผลิตจากสวน
เกษตร ไร่นา เ ช่ือมถนนสายหลักใน
ชุมชน) 
2.1.3 ร้อยละของความพึงพอใจของ
ชุมชนต่อการคมนาคมการขนส่งสินค้า 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบ
โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น  ก า ร
คมนาคมและระบบขนส่ ง
สาธารณะที่ได้มาตรฐานครบ
วงจรภาย ในและระหว่ า ง
ชุมชน เ ช่ือมโยงโครงข่ าย
ระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ 

2.1.1 ส ารวจและพัฒนาระดับ
ต าบลและการเช่ือมโยงข้ามต าบล
และอ าเภอเพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
พื้ น ฐ า น  ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค 
สาธารณูปการการคมนาคมและ
ขนส่งพัฒนาเส้นทางสู่แหล่งพื้นที่
การเกษตร และการท่องเที่ยว 
2.1.2 ส ารวจและพัฒนาเส้นทาง
ขนส่งสินค้าการเกษตรระหว่าง
สวนเกษตร ให้มีทางออกเช่ือมกับ
ถนนสายหลักในและระหว่า ง
ชุมชนที่ได้มาตรฐานครบวงจร 

2.2 พัฒนาระบบ
สาธารณู ป โภค
ระบบชลประทาน
และแหล่งน้ าอุปโภค 
บริ โ ภคสะอาด 
เพียงพอต่อความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
เ กษตร กร แล ะ
ชุมชน 

2.2.1 คุณภาพด้านสุขาภิบาลแหล่งน้ า 
ทางระบายน้ า ระบบน้ าอุปโภคบริโภคน้ า
ตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
 

ก ล ยุ ท ธ์ ที่  2 . 2  พั ฒ น า
สุขาภิบาลแหล่งน้ าทางระบาย
น้ า เส้นทางและระบบน้ าเสริม
การผลิตพื้นท่ีทางการเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาระบบ
น้ า ป ร ะ ป า ชุ ม ช น ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานทั่วถึง 

2.2.1 ส ารวจและพัฒนาเพิ่ม
คุณภาพสุขาภิบาลและแหล่งน้ า 
ทางระบายน้ า ระบบน้ าอุปโภค
และสนับสนุนพ้ืนท่ีทางการเกษตร 
2.2.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
ระบบชลประทานและแหล่งน้ า
เพื่ออุปโภค บริ โภคการเกษตร 
และการท่องเที่ยวชุมชน 

 2.2.2 ร้อยละความพึงพอใจของชุมชน
ต่อคุณภาพระบบน้ าประปา 

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาระบบ
น้ า ป ร ะ ป า ชุ ม ช น ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานทั่วถึง 

2.3.1 สร้ างระบบน้ าประปา
บริการให้ทั่วถึงชุมชนตามหลัก
อนามัย 

2 . 3  พั ฒ น า
ระบบการสื่อสาร
ดิจิทัลสาธารณะ 
และอินเทอร์เน็ต
ชุมชน 

2.3.1 ร้อยละของความพึงพอใจของ
ชุมชนต่อผลการพัฒนาและการ ใ ช้
ประโยชน์สื่อสารดิจิทัลสาธารณะ และ
อินเทอร์เน็ตชุมชน 
2.3.2 สัดส่วนพื้นที่ของชุมชนที่ ได้รับ
บริการสื่อสารดิจิทัลสาธารณะ (Public 
Digital Logistics) 

กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาบริการ
สื่ อ ส า ร ดิ จิ ทั ล ส า ธ า ร ณ ะ 
(Public Digital Logistics) 
ชุมชนด้วยเทคโนโลยีทันสมัย 

2.4.1 จัดตั้งศูนย์บริการระบบการ
สื่อสารดิจิทัลสาธารณะประจ า
ชุมชนด้วยอินเทอร์เน็ตชุมชนเพื่อ
เร่งรัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
การตลาดและการจัดการความรู้ 
(Digital Logistics) 
2.4.2 ประสานงานกับการสื่อสาร
แห่งประเทศ 
ไทยและบริษัทที่ให้การสื่อสาร
ดิจิทัลครอบคลุมพื้นท่ีของชุมชนใน
อั ต ร า ร า ค า พิ เ ศ ษ ที่ ส า ม า ร ถ
ลดหย่อนภาษี 

 
 
 
 
 
 



๕๙ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้้า (ต่อ) 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

2.4 จัดการให้มี
ร ะ บ บ ข น ส่ ง
ม ว ล ชน บ ริ ก า ร
กลุ่มนักเรียนและ
ประชาชนอย่างมี
ส่วนร่วม 

2.4.1 อัตราความคับคั่งของการจราจรใน
พื้นที่ชุมชนเขตเมืองลดลง 
2.4.2 อัตราอุบัติเหตุทางการ 
จราจรในพื้นที่ชุมชนเขตเมืองลดลง 
2.4.3 ร้อยละของความพึงพอใจของ
ชุมชนต่อระบบขนส่งมวลชนบริการกลุ่ม
นักเรียนและประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 2.5 จัดการระบบ
ขนส่งมวลชน ส าหรับกลุ่ม
นักเรียนและประชาชนอย่างมี
ส่วนร่วม 

2.5.1 จัดการระบบขนส่งมวลชน 
ส า ห รั บ ก ลุ่ ม นั ก เ รี ย น แ ล ะ
ประชาชนอย่างมีส่วนร่วม 
2.5.2 เทศบาลนคร และเทศบาล
ในเขตเมือง จัดระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะแก่นักเรียนในชุมชน 
(เริ่มทดลองช่วงช่ัวโมงเร่งด่วนก่อน 
เพื่อลดความคับคั่ งทางจราจร 
อุ บั ติ เ ห ตุ แ ล ะ ก า ร ใ ช้ น้ า มั น
เชื้อเพลิง) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อยในชุมชน 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

3 . 1  ชุ ม ช น มี
ค ว า ม ส า มั ค คี 
รับผิดชอบ อย่าง
ส ม า น ฉั น ท์ 
สามารถปูองกัน 
บรรเทาสาธารณ
ภัยทางธรรมชาติ
แ ล ะ จ า ก
พฤติกรรมมนุษย์
อย่างมีส่วนร่วม 

3.1.1 ร้อยละของความพึงพอใจของ
ชุมชนต่อระบบการรักษาความเรียบร้อย
ปลอดภัย บรรเทาสาธารณภัยอย่างมี
ส่วนร่วม 
3.1.2 จัดตั้งหน่วยอาสาสมัครบรรเทา
สาธารณภัยขึ้นในระดับต าบลและชุมชน 
3.1.3 ร้อยละของความพึงพอใจของ
ชุมชนต่อผลการฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะ
อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบ
ปู อ ง กั น แ ล ะ รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยอย่างมีส่วนร่วมทั้ง
ด้ านสาธารณ อุบัติภั ยทาง
ธรรมชาติและจากพฤติกรรม
มนุษย ์

3.1.1 ร่วมมือกับกรมบรรเทาสา
ธารณภัย หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
พัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครชุมชน
บรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัยทาง
ธรรมชาติและจากพฤติกรรมมนุษย์ 
3 . 1 . 2  จั ด ห า วั ส ดุ  อุ ป ก ร ณ์ 
ครุภัณฑ์และเครื่องมือที่ทันสมัย
อย่างเหมาะสมเพื่อเตรียมความ
พร้อมทั้งการเผชิญเหตุด้านบรรเทา
สาธารณภัยทั้งในภาวะปกติและ
ฉุกเฉิน เช่น อุปกรณ์การบินไร้
คนขับขนาดเล็ก (Drone) เพื่อการ
ค้นหา ติดตาม ตรวจสอบและท า
ระบบ Mapping ด้านอื่น ๆ 

3.2 ชุมชนมีส่วน
ร่ ว ม กั บ ท า ง
ร าชการ ในการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
การรักษาความ
ปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินใน
ชุมชน 

3.2.1 ร้อยละของความพึงพอใจของ
ชุมชนที่มีส่วนร่วมกับทางราชการในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการ
รักษาความปลอดภัย 

กลยุทธ์ที่  3.2 ส่งเสริมการ
พัฒนาสมรรถนะหน่วยและ
สมาชิกอาสาสมัครบรรเทาสา
ธารณภัยระดับต าบลและ
ชุมชน 

3.2.1 การฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะ
อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย 

3.2.2 ร้อยละของความพึงพอใจของ
ชุมชนที่มีต่อผลการอบรมด้านภัยพิบัติ 
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การ
รักษาความปลอดภัยในชุมชน 

กลยุทธ์ที่  3.3 ปูองกันและ
แก้ ไขปัญหายาเสพติดการ
รักษาความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินในชุมชน 

3.2.2 อบรมชุมชนสร้างความ
ตระหนักรู้ด้านภัยพิบัติ  ปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด การ
รักษาความปลอดภัยในชุมชน 
 

3.2.3 ระดับความพร้อมและทันสมยัที่มี
ประสิทธิภาพแผนเผชิญเหตุและจัดการ
ภัยพิบัติท้องถิ่น จากหน่วยตรวจสอบ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ 3.4 แผนเผชิญเหตุ
และจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น
ระดับต าบลและชุมชน 

3.2.3 พัฒนาแผนเผชิญเหตุและ
จัดการภัยพิบัติท้องถิ่นในภาวะ
ปูองกันความเสี่ยง ในระหว่างเกิด
เหตุและการเยียวยาหลังเกิดเหตุ 

 



๖๐ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

4.1 สร้างความ
ตระหนักรู้ ความ
เข้าใจในอนุรักษ์
ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน 

4.1.1 ร้อยละของสมาชิกชุมชนระดับ
หั วหน้ าครั ว เ รื อนตระหนัก ในด้ าน
มลภาวะทางอากาศและน้ าจากทาง
ระบายน้ า 
4.1.2 พื้นที่ปลูกปุาในที่ดินสาธารณะ
และพืชเศรษฐกิจตามหัวไร่ปลายนามี
สัดส่วนเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์ที่  4.1 การอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมขาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4.1.1 การอบรม และจัดการ
ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึง
คุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4.1.2 ส่งเสริมและติดตามผลการ
ปลูกปุาในพื้นที่สาธารณะที่ว่าง
เปล่ า  และปลู กต้ น ไ ม้ กั บพื ช
เศรษฐกิจตามหัวไร่ปลายนา 

4 . 2  ส ร้ า ง
ตร ะหนั ก รู้ แ ล ะ
ปู อ ง กั น ใ น ก า ร
จัดการมลภาวะ
สิ่งแวดล้อม ด้าน
อากาศ (PM2.5) 

4 . 2 . 1  คุ ณ ภ า พ ขอ งอ า ก า ศ มี ค่ า
มาตรฐานต่ ากว่าเกณฑ์ PM2.5 

กลยุทธ์ที่  4 .2 จัดการเ ชิง
ปูองกันและแก้ไขมลภาวะทาง
อากาศและน้ าจากทางระบาย
น้ าให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน 

4.2.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรผู้น า
รุ่นใหม่ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบัน เกษตรกรด้ าน เกษตร
อินทรีย์ เพื่อลดการเผาไม้และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.3 การส่งเสริม
ชุมชนปลอดขยะ 
(Zero Waste 
Management) 

4.3.1 ร้อยละของครัวเรือนมีการจัดการ
คัดแยกขยะด้วยหลักการ Zero Waste 
Management และระบบการจัดการ
ขยะอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดการขยะด้วย
หลักการ Zero Waste 
Management อย่างยั่งยืน
และผู้ ก่ อมลพิษ เป็นผู้ จ่ า ย 
(Polluter Paying Principle 
– PPP) 

4.3.1 ส่งเสริมชุมชนปลอดขยะ 
(Zero Waste Management) ใช้
หลักการผู้ ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ าย 
(Polluter Paying Principle – 
PPP) 

4.4 ส่งเสริมการ
ส ร้ า ง
ส วน ส าธ า รณ ะ
นิเวศชุมชนและ
การใ ช้พื้นที่ ว่ า ง
เ ป ล่ า ใ ห้ เ กิ ด
ป ร ะ โ ย ช น์ เ ชิ ง
สาธารณะ 

4.4.1 ร้อยละของครัวเรือนในชุมชนมี
ความพึงพอใจต่อสวนสาธารณะและการ
ใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์ เชิง
สาธารณะ 

กลยุทธ์ที่ 4.4 สนับสนุนการ
ขยายและฟื้นฟูพื้นที่ปุาชุมชน
และสวนสาธารณะนิเวศชุมชน
อย่างมีส่วนร่วม 

4.4.1 เพิ่มสวนสาธารณะนิเวศ
ชุมชนอย่างน้อยต าบลละ 1 แห่ง
ต่อปีงบประมาณ 
4.4.2 จัดระเบียบพ้ืนที่รกร้างว่าง
เปล่าในชุมชน ด้วยมาตรการทาง
สังคมอย่างมีส่วนร่วมในการใช้
พื้นท่ีว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์เชิง
สาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

5 . 1  ส่ ง เ ส ริ ม
กา ร เ กษตรและ
อาหารปลอดภัย
ด้ ว ย เ ทค โ น โ ล ยี
ทันสมัยบูรณาการ
กับภูมิปัญญาทั้ ง
ต้ นน้ า  กล า งน้ า
และปลายน้ าด้วย
เกษตรอินทรีย์ 

5.1.1 ร้อยละของผู้ผ่านการอบรม
การเกษตรและอาหารปลอดภัยตาม
แนวทา ง เ ศ ร ษฐ กิ จ พอ เพี ย ง แล ะ
ประยุกต์กับดิจิทัลเทคโนโลยี 
5.1.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อส่งเสริมการเกษตร
และอาหารปลอดภัยตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.1.3 ร้อยละของเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่รับการส่งเสริม
จัดการการเกษตรเชิง Smart 

ก ล ยุ ท ธ์ ที่  5 . 1  ก า ร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และภูมิปัญญาด้านการ
เกา๖รในการผลิต แปร
รูปและการตลาด 

5.1.1 ฝึกอบรมเกษตรกร สมาชิ ก
วิสาหกิจชุมชนด้ านการเกษตรและ
อาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
บูรณาการกับภูมิปัญญาทั้งต้นน้ า กลาง
น้ าและปลายน้ าด้วยเกษตรอินทรีย์ 
5.1.2 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้าน
คุณภาพ การผลิตการบรรจุหีบห่ อ 
การตลาดและการขนส่งด้วยระบบดิจิทัล
ของเกษตรกรอย่างครบวงจร 
5.1.3 จัดการการเกษตรเชิง Smart 
Farming เพื่อเพิ่มเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-
added Economy) โดยเพิ่ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพกา รผ ลิ ต แล ะส ร้ า ง
มูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และควบคุมกลไกการตลาดได้ 

5.2 เสริ มสร้ า ง
มู ล ค่ า เ พิ่ ม ด้ า น
เศรษฐกิจฐานราก 
สินค้า OTOP และ 
SMEs ในและนอก
ภาค เกษตรของ
ชุมชน 

5.2.1 อัตราการใช้สิ่งอ านวยความสะดวก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
ยกระดับการผลิตทั้งต้นน้ า กลางน้ า และ
ปลายน้ า 
5.2.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและ
วิสาหกิจชุมชน 
5.2.3 อัตราการเพิ่มขึ้นของกลุ่มเกษตรกรที่
น าเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมาปรับใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตแปรรูปและ
การตลาด 

ก ล ยุ ท ธ์ ที่  5 . 2 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจฐานรากสินค้า 
OTOP และ SMEs 

5.2.1 ส่งเสริมการเพิ่มทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการท้องถิ่น ผู้ประกอบการ
สมัยใหม่  วิสาหกิจชุมชน เพิ่มมูลค่า
เศรษฐกิจฐานราก สิน OTOP และ 
SMEs ในและนอกภาคเกษตรของชุมชน
ครบวงจร 
5.2.2 ส่งเสริมการจัดตั้ งและอบรม
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนยกระดับการผลิต
ทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าด้วย
การตลาดที่ทันสมัยและการเงินแบบ
ดิจิทัล 
5.2.3 อบรมและสนับสนุนให้เกษตรกร
น าเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมาปรับใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตแปรรูปและ
การตลาด 

5.3 การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ที่ เน้น
คุณค่าและความ
ยั่งยืน 

5.3.1 ร้อยละของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวชุมชนและจังหวัดเพิ่มขึ้น 
5.3.2 อัตราการใช้ Application เพื่อ
กระตุ้นการจัดการความรู้และการตลาด
การท่องเที่ยวชุมชน 
5.3.3 ร้อยละความพึงพอใจของชุมชน
ต่อคุณภาพแหล่งการท่องเที่ยวชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 5.3 ส่งเสริม
การท่องเที่ยวชุมชนเชิง
อนุรักษ์ที่เน้นคุณค่าและ
ความยั่งยืนเชิงคุณภาพ
ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ ก า ร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ชุ ม ช น 
(Community – based 
Tourism – CBT) ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การกระจายรายได้ 

5.3.1 ส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภ าพกา รแพทย์  เ ชิ งนิ เ วศและ
ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ ยว
ประเภทอื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การกระจายรายได้  และพัฒนาการ
คมนาคม ให้ ส าม ารถ เข้ า ถึ งแหล่ ง
ท่องเที่ยวได้สะดวก 
5.3.2 อบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนจาก
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการแพทย์ เชิง
นิเวศและศิลปวัฒนธรรมให้เป็นศักยภาพ
การรองรับ (Carrying Capacity & 5As) 
ที่มีคุณภาพ 
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5.4 เพิ่ม โอกาส
การเข้าถึงข้อมูล
แหล่ งท่ อ ง เที่ ย ว
ชุมชนอย่างดึงดูด
ใจ 

5.4.1 ร้อยละของนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าถึง
ข้อมูลเพื่อตัดสินใจและเพิ่มความ
สนใจ 
5.4.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนนักท่องเที่ยวต่อความ
เข้าใจด้านเมืองเก่าเชียงใหม่และ
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

กลยุทธ์ที่  5 .4 ส่งเสริม
และพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ ก า ร เ ข้ า ใ จ 
เ ข้ า ถึ ง แล ะพัฒนากา ร
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 

5.4.1 พัฒนาสื่อผ่านระบบดิจิทัลเพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยว
ด้านเมืองเก่าเชียงใหม่ และการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่มรดกโลก 
5.4.2 พัฒนาสื่อผ่านระบบดิจิทัลเพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศเพื่อดึงดูดความ
สนใจและเข้าถึงข้อมูลเพื่อตัดสินใจ 

5.5 เช่ือมโยงการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
นิ เ วศและอา ชีพ
เพื่ อสร้ างรายได้
ต า ม แ น ว ท า ง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พ อ เ พี ย ง ใ ห้ แ ก่
ชุ ม ชนแบบคร บ
วงจร 

5.5.1 ร้อยละความเข้าใจและพึง
พอใจของประชาชนและบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อ
แนวคิดและแนวปฏิบัติผลิตภัณฑ์
ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ น ว ใ ห ม่  (New 
Normal Tourism Product) 
5.5.2 ร้อยละความเข้าใจและพึง
พอใจของประชาชนต่อการใช้
ประโยชน์พืช เศรษฐกิจ เสริ ม
รายได้อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่  5.5 สร้างมิติ
การท่องเที่ ยวเ ชิงนิ เวศ
ชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวแนวใหม่ (New 
Normal Tourism 
Product) สมัยใหม่แบบ
ครบวงจร 

5.5.1 ฝึกอบรมชุมชนและบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ อปรับเปลี่ ยน
กระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ให้เกิด มิติ
ความเช่ือมโยง การท่องเที่ยว ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมินิเวศและอาชีพ เป็นผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยวแนวใหม่ (New Normal Tourism 
Product) เพื่อสร้างรายได้ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.5.2 พัฒนาผลผลิตการท่องเที่ยวชุมชน 
(Community – based Tourism 
Product) กับพืชเศรษฐกิจด้วยระบบการ
ผลิต การแปรรูปการตลาด การจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยวอย่างมีคุณภาพพร้อมกับการ
อนุรักษ์ภูมินิเวศเพื่อดึงดูดความสนใจเพื่อ
เพิ่มมูลค่าการกระจายรายได้ชุมชน 

5.6 การจัดการ
ศึกษาตลอดชีวิต 
(Lifelong 
Education) 

5.6.1 ร้อยละของงบประมาณ
การศึ กษาส่ งเสริ มการพัฒนา
คุณภาพของประชาชนทุกระดับทุก
เพศทุกวัยให้พร้อมรับต่อการปรบัตวั
เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของโลก 
5.6.2 ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ออนไลน์ 

กลยุทธ์ที่ 5.6 ส่งเสริมการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ข อ ง
ประชาชนด้านความรู้และ
ทักษะอาชีพเพื่อปรับตัว
เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของ
โลกด้วยการศึกษาตลอด
ชีวิต 

5.6.1 ส่งเสริมและร่วมมือกับหน่วยงาน
เครือข่ายจัดการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ
ผู้ใหญ่นอกระบบโรงเรียนวัยแรงงานที่อายุ 
15 ปีขึ้นไป 

5 .7  จั ดตั้ ง ศู น ย์
พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก
อัจฉริยะและศูนย์
ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ
ดู แลผู้ สู ง วั ย  คน
พิ ก า ร ห รื อ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
กาย ทางจิตและ
สังคม 

5.7.1 ร้อยละของงบประมาณ
เพิ่มขึ้นของการดูแลผู้สูงวัย คน
พิการหรือผู้ด้อยโอกาสทางกาย 
ทางจิตและสังคม 
5.7.2 ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะและศูนย์
การเรียนรู้และดูแลผู้สูงวัย คน
พิการหรือผู้ด้อยโอกาสทางกาย 
ทางจิตและสังคม 

กลยุทธ์ที่ 5.7 ส่งเสริมการ
จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อั จฉ ริ ย ะ และศู นย์ ก า ร
เรียนรู้และดูแลผู้สูงวัย คน
พิการหรือผู้ด้อยโอกาสทาง
กาย ทางจิตและสังคม 

5.7.1 จัดตั้งและด าเนินการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอัจฉริยะ ศูนย์การเรียนรู้และดูแลผู้สูงวัย 
(The Elderly Day Care Center) กับผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางกาย ทางจิตและ
สังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะการปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก 
5.7.2 จัดอบรมผู้ ดู แลและจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ที่มีคุณภาพส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอัจฉริยะ ศูนย์การเรียนรู้และดูแลผู้สูงวัย 
(The Elderly Day Care Center) กับผู้
พิการฯ 
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5.8 จัดการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพ 

5.8.1 ร้อยละของงบประมาณ
การศึกษาภาคบังคับในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.8.2 ร้อยละของระดับการ
รั บ ร อ ง คุ ณ ภ า พ จ า ก
กระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับ
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
5.8.3 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ประโยชน์จากการศึกษาภาค
บังคับในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

5.8 จัดการศึกษาภาค
บั ง คั บ ในสั ง กั ด อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
มี คุ ณ ภ า พ ต า ม เ ก ณ ฑ์
ม า ต ร ฐ า น ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ 

5.8.1 พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมี
คุ ณ ภ า พ ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ 
5.8.2 พัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารและ
คณะครูบุคลากรทุกระดับทุกด้านให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนมีความรู้ 
ความสามารถและทักษะแห่งการพึ่งพา
ตนเองและปรับตัวพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ของโลกได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

6.1 พัฒนาองค์
ความรู้ของสถาบัน
ท า ง ศ า ส น า 
ศิ ล ป วั ฒน ธ ร ร ม 
ประเพณี และภูมิ
ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น
อย่างเป็นรูปธรรม 

6.1.1 ระดับความถี่ต่อปีในการ
ส่งเสริมการศาสนาอนุรักษ์และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา 
6.1 .2 จ านวนและประ เภท
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ทางศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
6.1.3 จ านวนและประเภทสื่อ
เสมือนจริง (Virtual และ 
Online) ขององค์ความรู้ทาง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1.4 ร้อยละของระดับความพึง
พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ รั บ บ ริ ก า ร แ ล ะ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อคุณภาพ
และการเข้าถึงฐานข้อมูลและ
สร้างสื่อเสมือนจริง (Virtual และ 
Online) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ทา งศาสนา  ศิ ลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่  6 .1 อนุรั กษ์
ส ถ า บั น ท า ง ศ า ส น า 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ยืดโยงคน
ท้องถิ่นอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติ 

6.1.1 สร้างแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความ
หลากหลายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ท าให้คน
ท้องถิ่นอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 
6.1.2 พัฒนาฐานข้อมูล และสร้างสื่อเสมือน
จริง (Virtual และ Online) เพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1.3 ฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างการมีส่วน
ร่ วมและสร้ างจิตส านึกในการอนุ รั กษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ) 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

6 .2  บู รณากา ร
การอนุ รั กษ์และ
เผยแพร่ ศ าสนา 
ศิ ล ป วั ฒน ธ ร ร ม
แ ล ะ ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ
โบราณสถาน เข้า
กั บ ก า ร จั ด ก า ร
ท่ อ ง เ ที่ ย วอ ย่ า ง
ยั่งยืน ทั้งเชิงนิเวศ 
ศิลปวัฒนธรรม 

6.2.1 มีการบูรณาการการอนุรักษ์
เผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ น  และ
โบราณสถานเข้ากับการส่งเสริม
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
6.2.2 มีการศึกษาความเป็นไปได้
ในการจัดการท่องเที่ยว สังคม -
มานุษยวิทยาฯ 

6.2 บูรณาการการอนุรักษ์
แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ ศ า ส น า 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ
โบราณสถาน เข้ากับการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

6.2.1 บูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนทั้งเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม สังคม -
มานุษยวิทยา และภูมิปัญญา โบราณสถาน 
ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ ศ า ส น า 
ศิ ลปวัฒนธรรมภู มิ ปัญญาท้ องถิ่ น เ ชิ ง
ประวั ติ ศาสตร์ และการผจญภัยอย่ า ง
ปลอดภัย (Soft Adventure Tourism) 
6.2.2 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการ
ท่องเที่ยว สังคม-มานุษยวิทยา (Socio – 
Anthropological based Tourism) และ
เชิงประวัติศาสตร์และการผจญภัยอย่าง
ปลอดภัยในชุมชน 

6.3 ส่งเสริมการ
เ รี ย น รู้ แ ล ะ ก า ร
เตรียมความพร้อม
เข้าสู่มรดกโลกที่
สั มพั น ธ์ กั บ แผน
แม่บทการอนุรักษ์
และพัฒนาเมือง
เก่าเชียงใหม่ 

6.3.1 มี การวิ เคราะห์ จั ดท า
แผนงานและโครงการสัมพันธ์กับ
แผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา
เมืองเก่าเชียงใหม่ จัดการความรู้
เชิงอนุรักษ์และพัฒนาการอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ 
6.3.2 ร้อยละของระดับความพึง
พอใจต่อสื่อ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
มรดกโลกของเชียงใหม่ 
6.3.3 จ านวนสื่อ Online และ 
Application ให้นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าถึง
แ ล ะ รั บ รู้ ด้ า น ศ า ส น า 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
6.3.4 ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้สื่อในและนอกระบบ
โรงเรียน นักท่องเที่ยวต่อสื่อด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กล ยุ ท ธ์ ที่  6 . 3  จั ด ท า
แผนงานและโครงสร้าง
สัมพันธ์กับแผนแม่บทการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมือง
เก่าเชียงใหม่ 

6.3.1 ศึกษาวิเคราะห์จัดท าแผนงานและ
โครงการสัมพันธ์กับแผนแม่บทการอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ รวมทั้งการ
จัดการความรู้ที่เกีย่วข้อง 
6.3.2 สร้างสื่อหลากหลายเพื่อเสริมความ
ตระหนักรู้แก่ประชาชนในและนอกโรงเรียน 
นักท่องเที่ยวในเนื้อหาความแท้และดั้งเดิม 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่มรดกโลก 
6.3.3 จัดท าสื่อเผยแพร่แบบ online สั้น ๆ 
และ Application อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้แก่ประชาชนในและนอก
ระบบโรงเรียน นักท่องเที่ ยวในเนื้อหา
เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

7.1 เสริ มสร้ าง
จิ ต ส า นึ ก ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น ใ น
สถาบันหลักของ
ช า ติ แ ล ะ ก า ร
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ท ร ง เ ป็ น พ ร ะ
ประมุข 

7.1.1 ร้อยละของกิจกรรมที่
ประชาชนร่วมในการแสดงความ
จงรักภักดี 
7.1.2 ร้อยละของผู้ลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง 
7.1.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือ
สื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจกรรมพัฒนาและ
ลดความขัดแย้ง 

กลยุทธ์ที่ 7.1 เสริมสร้าง
จิตส านึกของประชาชนใน
สถาบันหลักของชาติ และ
ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข 

7.1.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
7.1.2 สร้างสื่อ Online และ Offline ในการ
เผยแพร่พระราชกรณียกิจในพื้นที่ และรู้จัก
สิทธิหน้าที่พลเมืองที่ดีระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

7 . 2  พั ฒ น า
ส ม ร ร ถ น ะ
บุคลากรองค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้ อ ง ถิ่ น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ จิต
บริการ 

7.2.1 ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.2.2 อัตราการท างานอย่างมี
สมรรถนภาพที่ดี ของบุคลากร
รายบุคคล รายฝุาย/แผนก/งานของ
ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.2.3 ร้อยละของการน าผลการ
ติดตามประเมินผลและรายงานไป
ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง 
7.2.4 ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
คุณภาพชีวิต การตระหนักรู้และ
รักษาวินัยในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ 7.2 พัฒนาและ
ประเมินสมรรถนะหลัก
แ ล ะ ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง
บุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

7.2.1 ประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบ 
360 องศา เพื่อก าหนดแนวทางพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล รายฝุาย/แผนก/งานของ
ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.2.2 ฝึกอบรมและจัดการความรู้ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ จิตบริการ คุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 
7.2.3 ทบทวนและน าผลการติดตาม
ประเมินผลและรายงานไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรั บปรุ งแผนงาน  โครงการและการ
ปฏิบัติงาน 
7.2.4 จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการตระหนักรู้
และรักษาวินัยในการปฏิบัติตามค่านิยมหลัก
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7.3 พัฒนาระบบ
ก า ร ฐ า น ข้ อ มู ล
กลางการพัฒนา
ท้ อ ง ถิ่ น ข อ ง
องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น ใ ห้
เป็นปัจจุบันด้วย
เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
ทันสมัย 

7.3.1 ระบบการฐานข้อมูลกลาง
การพัฒนาท้ องถิ่ นขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นปัจจุบัน
และครอบคลุม 
7.3.2 มี ระบบฐานข้อมู ลร่ วม
เช่ือมโยงระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ 
7.3.3 มีศูนย์ประสานงานกลาง
รวบรวมแผนยุทธศาสตร์ฐานข้อมูล
ร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เชียงใหม่ทุกแห่งให้เป็นฐานข้อมูล
และระบบ Big Data พร้อมต่อการ
ตรวจสอบรายงานและการใช้งานท่ี
ถูกต้องด้วยข้อมูลคงเส้นคงวา 

กลยุทธ์ที่  7.3 ปรับปรุง
ก า ร น า เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
ทันสมัยและเหมาะสมมา
ใช้กับระบบการติดตาม 
ประเมินผล ตรวจสอบ
และรายงานผลที่ถูกต้อง
ชัดเจน 

7.3.1 พัฒนาระบบการฐานข้อมูลกลางการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เหมาะสมมาใ ช้ กั บระบบการติ ดตาม 
ประเมินผล ตรวจสอบและรายงานผลที่
ถูกต้องชัดเจนรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
7.3.2 จัดตั้งศูนย์ประสานงานกลางรวบรวมแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เชียงใหม่ทุกแห่งให้เป็นฐานข้อมูลและระบบ Big 
Data พร้อมต่อการตรวจสอบ รายงานและการ
ใช้งานที่ถูกต้องด้วยข้อมูลคงเส้นคงวา 
7.3.3 พัฒนาฐานข้อมูลร่วมเช่ือมโยงระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ โดย
อาศัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็น
หน่วยประสานงานและศูนย์กลาง 
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 1.8 ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  “ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก 
คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ”์ ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมและเปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้นดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการท าที่
มีลักษณะส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความ
ช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง 
เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value Services และเปลี่ยน
จากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
  เพ่ือให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 
  1.กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) 
ด้านเทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 
  2.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ
เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น 
  3.กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 
  4.กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน 
เทคโนโลยีการศึกษา อี–มาร์เก็ตเพลส อี–คอมเมิร์ซ เป็นต้น 
  5.กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  เช่น เทคโนโลยีการ
ออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น 
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 1.9 แผนพัฒนาอ าเภอฝาง 
  ค าขวัญเมืองฝาง 
   “เมืองพระเจ้าฝาง  ดอยอ่างขางสูงซ้อน 
  น้้าพุร้อน – เย็นลือเลื่อง   เมืองเกษตรกรรม 
  แหล่งวัฒนธรรมล้านนา   ล้้าเลอค่าน้้ามันดิบ” 

  ข้อมูลสภาพทั่วไปและการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน 
    1. สภาพภูมิศาสตร์ 
    ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่คล้ายกับแอ่งกระทะ มีภูเขาสูงล้อมรอบและค่อย ๆ ลาดเอียงลงสู่
ศูนย์กลางซึ่งเป็นพ้ืนที่ราบ อันประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้ มีล้าน้้าหลายสายไหลผ่าน เช่น ล้าน้้ามาว ล้าน้้าใจ 
ล้าน้้าห้วยงู ล้าน้้าห้วยไคร้ ล้าน้้าแม่ข่า ล้าน้้าแม่สูน ซึ่งล้าน้้าทุกสายไหลไปรวมกันกับแม่น้้าฝางและลงสู่แม่น้้า
กกท่าตอนโดยแม่น้้าฝางเป็นแม่น้้าหลักสายส้าคัญในทางการเกษตร (ซึ่งในอดีตเป็นเส้นทางคมนาคม) มีต้น
ก้าเนิดมาจากขุนดอยเชียงดาวไหลขึ้นมาทางเหนือผ่านอ้าเภอไชยปราการ อ้าเภอฝางและไปบรรจบแม่น้้ากกที่
อ้าเภอแม่อายท้าให้พ้ืนที่ของอ้าเภอฝางเหมาะกับการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง 
    2. ที่ตั้งและอาณาเขต 
    อ้าเภอฝางอยู่ห่าวจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 849 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัด
เชียงใหม่ไปทางทิศเหนือ 152 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 107 (ถนนโชตนา) มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
842.96 ตารางกิโลเมตร หรือ 526,850.89 ไร่ ตั้งอยู่บนละติจุดที่ 23-85 องศาเหนือและเส้นละติจุดที่ 3-
24 องศาตะวันออก สูงกว่าระดับน้้าทะเลประมาณ 470 เมตร มีเส้นเขตแดนติดต่อกับประเทศสหภาพพม่า 
ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร 
    อ้าเภอฝางตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ 
  • ทิศเหนือ  ติดต่อกับรัฐฉานประเทศเมียนมาร์ และอ้าเภอแม่อาย 

  • ทิศใต้   ติดต่อกับอ้าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และอ้าเภอไชยปราการ 

  • ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ้าเภอแม่อาย 

  • ทิศตะวันตก  ติดต่อกับรัฐฉานประเทศเมียนมาร์ 

    3. ลักษณะภูมิอากาศ 
    ได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ สามารถ
แบ่งลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู 
    - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – เดือน พฤษภาคม อากาศค่อนข้างร้อน บางครั้งวัดได้ถึง 
29 – 40 องศาเซลเซียส 
    - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – เดือน ตุลาคม มีฝนตกชุก ปริมาณน้้าฝน โดยเฉลี่ยต่อปี
ประมาณ 1.4 – 7 มิลลิเมตร 
    - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน – เดือน กุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัดอุณหภูมิเฉลี่ย
ประมาณ 2 – 9 องศาเซลเซียส 
    - ปริมาณน้้าฝน 1,212 มิลลิเมตร 
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    4. การแบ่งเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
    - เทศบาลต้าบล 4 แห่ง 
   1. เทศบาลต้าบลเวียงฝาง  2. เทศบาลต้าบลบ้านแม่ข่า 
   3. เทศบาลต้าบลแม่ข่า  4. เทศบาลต้าบลสันทราย 
    - องค์การบริหารส่วนต้าบล 6 แห่ง 
   1. องค์การบริหารส่วนต้าบลเวียง  2. องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่คะ 
   3. องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่งอน 4. องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สูน 
   5. องค์การบริหารส่วนต้าบลม่อนปิ่น 6. องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน 
    5. หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ประกอบด้วย 
    - ส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่อ าเภอฝาง 
  1. ที่ท้าการปกครองอ้าเภอฝาง  2. สถานีต้ารวจภูธรฝาง 
  3. ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอฝาง 4. ส้านักงานเกษตรอ้าเภอฝาง 
  5. สัสดีอ้าเภอฝาง   6. วัฒนธรรม จ.เชียงใหม่ สาขาฝาง 
  7. ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอฝาง 8. ท้องถิ่นอ้าเภอฝาง 
  9. ปศุสัตว์อ้าเภอฝาง   10. ประมงอ้าเภอฝาง 
  11. สรรพากรพื้นที่ สาขาฝาง  12. สรรพสามิตพ้ืนที่ สาขาฝาง 
  13. ศาลจังหวัดฝาง   14. อัยการจังหวัดฝาง 
  15. เรือนจ้าอ้าเภอฝาง   16. ส้านักงานยุติธรรม จ.เชียงใหม่ สาขาฝาง 
  17. ส้านักงานบังคับคดีอ้าเภอฝาง  18. โรงพยาบาลฝาง 
  19. อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก  20. ส้านักงานท่ีดิน จ.เชียงใหม่ สาขาฝาง 
  21. ศูนย์จัดการต้นน้้าฝาง  22. ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝาง 
  23. โครงการไฟฟ้าพลังแม่น้้ามาว  24. ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
  25. สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  26. หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ ชม.3 (แม่สูน) 
  27. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอฝาง 28. หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ ชม.24 (เหมืองแร่) 
  29. ส้านักงานประปาอ้าเภอฝาง  30. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.เชียงใหม่ 
  31. ที่ท้าการไปรษณีย์ฝาง  32. โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพฝาง 
  33. ผู้ประสานงานพัฒนาสังคมอ้าเภอฝาง 34. กองบังคับการควบคุมที่ 2 กรมทหารม้าที่ 5 
  35. ศูนย์จัดหารงาน สาขาฝาง  36. หน่วยควบคุมโรคติดต่อด้วยแมลงที่ 0.1.2 ฝาง 
  37. อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ส้านักงานขนส่ง จ.เชียงใหม่ สาขาฝาง 
  38. ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ สาขาฝาง 
  39. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  40. ส้านักงานคุมประพฤติ จ. เชียงใหม่ สาขาฝาง 
  41. ส้านักงานคุ้มครองแรงงาน จ.เชียงใหม่ สาขาฝาง 
  42. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ้าเภอฝาง 
  43. ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ (กรมพลังงานทหาร) 
  44. หน่วยประสานงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  45. กองร้อยทหารม้าที่ 3 กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจทหารม้าท่ี 4 
  ประจ้าการอ่างขาง ต้าบลแม่งอน อ้าเภอฝาง 
  46. กองร้อยทหารม้าที่ 4 กองบังคับการควบคุมที่ 2 ประจ้าการบ้านสวนชา 
  ต้าบลม่อนปิ่น อ้าเภอฝาง 
  47. หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ สาขาฝาง 
    - ธนาคารหรือสถาบันการเงิน 
  1. ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) 2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ้ากัด (มหาชน) 
  3. ธนาคารทหารไทย จ้ากัด (มหาชน) 4. ธนาคารกสิกรไทย จ้ากัด (มหาชน) 
  5. ธนาคารออมสิน   6. ธนาคารธนชาติ จ้ากัด (มหาชน) 
  7. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  8. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ้ากัด (มหาชน) 
  9. ธนาคารกรุงเทพ จ้ากัด (มหาชน) 
  10. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฝาง 
  11. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่สูน 
    6. ประชากรตามหลักฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 
    - จ้านวนประชากรทั้งหมดของอ้าเภอฝาง ที่มีสัญชาติไทย จ้านวนทั้งสิ้น 108,967 คน 
แยกเป็นเพศชาย จ้านวน 54,025 คน และเพศหญิง จ้านวน 54,936 คน 
    - จ้านวนประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทย คือกลุ่มบุคคลที่มีทะเบียนประวัติ และกลุ่มบุคคลที่ไม่
มีสถานะเป็นกลุ่มคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย จ้านวน 61,578 คน 
    - ประชากรแฝงที่เป็นแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา) ที่ไม่อยู่ในระบบ
มีประมาณ 9,292 คน 
    7. การประกอบอาชีพ 
    การประกอบอาชีพของอ้าเภอฝาง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ท้านา ท้า
สวน ท้าไร่ ค้าขาย และรับจ้างทั่วไปประชากรส่วนใหญ่ของอ้าเภอฝาง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 
ได้แก่ ท้านา ท้าสวน เช่น ส้ม ลิ้นจี่ ล้าไย ท้าไร่ เช่น กระเทียม พริก หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง ข้าวโพดและพืชผัก
ปลูกตลอดกาล นอกจากนั้นยังมีอาชีพค้าขาย รับจ้าง รับราชการและอ่ืน ๆ 
    8. ด้านการศึกษา 
    1. จ้านวนสถานศึกษา 220 แห่ง แบ่งเป็นระดับประถม 153 แห่ง มัธยมศึกษา 67 แห่ง 
มีครูจ้านวน 2,225 คน นักเรียนจ้านวน 20,841 คน 
    2. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบสถานศึกษาในพ้ืนที่ คือ ส้านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
    3. การจัดการศึกษามีการจัดการศึกษาของหลายหน่วยงานหลายสังกัด โดยจัดการศึกษา
เป็นระบบการโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน 
     - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ้านวน 1 แห่ง 
     - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้าบล จ้านวน 1 แห่ง 
     - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “โครงการแม่ฟ้าหลวงฯ” (ศศช.) จ้านวน 6 แห่ง 
     - ศูนย์การเรียนชุมชนเวียงสุทโธ จ้านวน 1 แห่ง 
     - ห้องสุมดประชาชน จ้านวน 1 แห่ง 
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    4. ด้านการศึกษาอ่ืน ๆ ของอ้าเภอฝาง ได้แก่ การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ การศึกษา เพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน การส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ การเรียนภาษา
ถิ่น (ภาษาจีน) การเรียนรู้วิถีเกษตร การเรียนรู้ด้านศาสนา มีวัด 83 แห่ง โบสถ์ทางคริสต์ศาสนา 5 แห่ง 
มัสยิด 3 แห่ง ศาลเจ้า 1 แห่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมประจ้าต้าบล 8 แห่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมสาย
สามัญ 3 แห่ง ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 43 แห่ง และหน่วยอบรมประชาชนประจ้าต้าบล 8 แห่ง 

    9. สาธารณสุข 
    ประกอบด้วยส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอขนาดใหญ่ จ้านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป
ขนาดเล็ก (M1) ปัจจุบันเปิดให้บริการ 210 เตียง จ้านวนเตียงตามกรอบ 210 เตียง จ้านวน 1 แห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จ้านวน 15 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 30 แห่ง 

    10. ศาสนาและวัฒนธรรม 
    (1) การนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ อิสลาม 
    (2) วัฒนธรรม มีหลากหลายวัฒนธรรมเนื่องจากในพ้ืนที่มีประชากรที่หลากหลาย ทั้งคน
ไทย คนมุสลิม ชาวจีนยูนาน ไทยใหญ่ รวมไปถึงมูเซอด้าและมูเซอแดงที่หมู่บ้านขอบด้ง ซึ่งในแต่ละชุมชนที่
ประชากรเหล่านี้อยู่ก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้ผู้มาเยือนได้ชมวิถีชีวิต 

    11. การคมนาคม 
    ทางบก มีทางหลวงแผ่นดินที่ส้าคัญ คือ 
    - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (ถนนโชตนา) ระยะทางจากฝาง ถึงไชยปราการ
ประมาณ 24 กิโลเมตร 
    - ทางหลวงหมายเลข 109 ระยะทางจากฝางถึงแม่สรวย ประมาณ 69 กิโลเมตร 
    - ทางหลวงหมายเลข 1089 ระยะทางจากฝางถึงแม่อาย ประมาณ 13 กิโลเมตร 
    - ทางหลวงหมายเลข 1249 ระยะทางจากปากทางอ่างขางถึงอรุโณทัย ประมาณ 65 กิโลเมตร 
    - ทางหลวงหมายเลข 107 ถึงทางเลี่ยงเมืองฝาง ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร 

  วิสัยทัศน์ 
  “เป็นผู้น้าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศูนย์กลางการผลิตอาหารครบวงจรอย่างมีคุณภาพ” 

  เป้าหมาย 
  “ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน” 

  พันธกิจ 5 ด้าน ได้แก่ 
    1. ด้านเศรษฐกิจ สร้างความยั่งยืน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
    2. ด้านสังคม ส่งเสริมให้คนอ้าเภอฝางมีการบริหารจัดการสังคมชชุมชนให้มีสุขภาพดี ชีวิต
มั่นคงและปลอดภัย มีการศึกษาพัฒนาอาชีพ โดยให้หลักศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และมีความพอเพียงในการ
ด้าเนินชีวิต 
    3. ด้านความม่ันคง ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พ้ืนที่ชายแดนมีความมั่นคงและปลอด 
    4. ด้านการบริหารจัดการ ประชาชนอ้าเภอฝางมีส่วนร่วมพัฒนาธรรมาภิบาล และองค์กร
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะและระบบที่ทันสมัย พึงพอใจการให้บริการภาครัฐ 
    5 .  ด้ านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อม ประชาชนอยู่ ดี มี สุ ขบน พ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์และยั่งยืน 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและย่ังยืน 
   กลยุทธ์ 
   1. ยกระดับห่วงโซ่การผลิตอาหารให้มีความเชื่อมโยงกับสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ สินค้า
มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ 
   2. เสริมสร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องที่ 
   3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
   4. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การผลิตเชิงสร้างสรรค์ 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรมและคุณธรรม ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 
   กลยุทธ์ 
   1. สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ ร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม 
   3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
   4. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมทุกระดับ 
   5. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลาย
ของประชากร 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
เป็นฐานการพัฒนายั่งยืน 
   กลยุทธ์ 
   1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการพัฒนาอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูแหล่งน้้าและป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืน 
   2. การพัฒนาและสร้างความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
   3. การน้าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความม่ันคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
   กลยุทธ์ 
   1. การบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงและส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทุก
ภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหา 
   2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   3. การบูรณาการทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบ
สุขของประชาชน 
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    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 
   กลยุทธ์ 
   1. การเสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายการพัฒนาที่มี
สมรรถนะสูง บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   2. การเสริมสร้างระบบการท้างานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและสามารถให้บริการ
อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
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 1.10 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า โดยนายพิภพ  จันทรา 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 
  เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีความพร้อมและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความทันสมัย
บริการประทับใจ โปร่งใส และเป็นธรรม มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สามารถตอบสนองปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังต่อไปนี้ 

  1. นโยบายเร่งด่วน 
    1.1 การปูองกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) โดยด าเนินการตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด 
    1.2 ปรับปรุงระบบการผลิตน้ าประปาในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ให้สะอาดและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
    1.3 การรักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย ถนน ซอย และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ 
ให้สะอาดสวยงามน่าอยู่น่ามอง 

  2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน และรางระบายน้ า พร้อมทั้ง
ปรับปรุงระบบไฟฟูาส่องสว่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาล 
    2.2 ปรับปรุงระบบประปา โดยให้มีการบริการน้ าประปาที่สะอาด สามารถบริโภคได้และ
ขยายพ้ืนที่การให้บริการครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาล 
    2.3 ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายบังคับจราจร 
    2.4 แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในฤดูฝน 

  3. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    3.1 พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
การปูองกัน และการรักษาโรคติดต่อ โดยมุ่งเน้นการปูองกัน และรณรงค์/อบรม ให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
ดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง และสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
    3.2 ส่งเสริมกรออกก าลังกายของเยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา
ชุมชนต้านภัยยาเสพติด เพื่อสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในชุมชน 
    3.3 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีคามพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน อาคาร สถานที่ 
    3.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เตรียมความพร้อมสู่
สังคมผู้สูงอายุ 

  4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
    4.1 สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้
ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
    4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ จัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต
ของกลุ่ม และสร้างอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้ชุมชน 
    4.3 จัดตั้งร้านค้าชุมชนเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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  5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1 รักษาความสะอาด โดยปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน ให้มี
ประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน 
    5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ โดยรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ
และการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม และการผลิตปุ๋ยชีวภาพจาก
เศษวัสดุเหลือใช้ลดปริมาณขยะในพื้นที่ 
    5.3 รณรงค์ แก้ไขปัญหาหมอกควัน และการเผาในที่โล่ง 
    5.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง 
    5.5 ควบคุมดูแลโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ให้มีการบ าบัดน้ าเสีย ให้ได้มาตรฐานก่อน
ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 

  6. นโยบายด้านวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    6.1 ส่ง เสริมและสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ เ พ่ืออนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    6.2 ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมของ
วัดในเขตเทศบาล 

  7. นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    7.1 พัฒนาศักยภาพการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน 
    7.2 สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
    7.3 ส่งเสริมและสนับสุนนกิจกรรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ในการดูแล
รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชุมชน 

  8. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
    8.1 บริหารงานโดยเน้นหลักการสมานฉันท์ลดความขัดแย้ง ไม่เอาอดีตมาเป็นอุปสรรค มอง
อนาคตเป็นหลัก ใช้ความจริงใจแก้ไขปัญหา ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน 
    8.2 บริหารงานเทศบาลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชน 
    8.3 พัฒนาศักยภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า โดยปรับปรุงอาคารสถานที่ 
วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ให้สะดวก 
รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    8.4 จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของชุมชน เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
    8.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ 
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2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
 1. วิสัยทัศน์ 

เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมาย ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนอนาคต ดังนี้ 
  “สิ่งแวดล้อมดี มีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม” 

 2. ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จัดโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่จ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน ให้มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอต่อความต้องการของหมู่บ้าน 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจหมู่บ้านให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมรายได้ให้หมู่บ้านในท้องถิ่น 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และส่งเสริมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอันดีงาม 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมด้านการศึกษา เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้ประชาชนในชุมชนมี

สุขภาพแข็งแรง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้าน 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย 

สร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และปูองกันบรรเทา สาธารณภัย
รวมทั้งปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรในองค์กร เพ่ือบูรณาการสู่ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 
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 3. เป้าประสงค์ 
  1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้
มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และพ่ึงพาตนเองได้ มีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
  3. ชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีจิตส านึกในด้านแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
  4. เพ่ือฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนให้ด ารงอยู่อย่างยั่งยืน 
  5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
   (1) มีการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
   (2) ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึง และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
   (3) พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้าน 
  6. ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะ สามารถปูองกันและรับมือกับสา
ธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในหมู่บ้าน 
  7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
   (1) มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

 4. ตัวช้ีวัด 
  (1) จ านวนถนน สะพาน ที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  (2) ร้อยละของโครงการที่ได้รับการฝึกอบรม และโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 
  (3) จ านวนโครงการมีการด าเนินการเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (4) จ านวนโครงการที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์ สืบสาน 
  (5) ประชาชนที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
   - จ านวนของประชาชนที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
   - จ านวนเด็ก สตรี เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษา 
   - จ านวนเด็ก สตรี เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  (6) จ านวนปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ลดลง และจ านวนประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ
เพ่ิมข้ึน 
  (7) ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการพัฒนา 
   - ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการพัฒนา 
   - ร้อยละของโครงการที่มีการบริหารจัดการที่ดี ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
   - จ านวนอุปกรณ์ที่มีการจัดซื้อเพ่ือพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
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 5. กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา 
  1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   กลยุทธ์การพัฒนา 
   1. โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
   2. โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 
   3. การปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
   กลยุทธ์การพัฒนา 
   1. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์การพัฒนา 
   1. การควบคุมปูองกันและแก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะ 
   2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   กลยุทธ์การพัฒนา 
   1. การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   2. การส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนา 
  5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   กลยุทธ์การพัฒนา 
   1. การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   2. การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในหมู่บ้าน 
   3. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 
  6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย 
   กลยุทธ์การพัฒนา 
   1. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในหมู่บ้าน 
   2. การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   3. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
   กลยุทธ์การพัฒนา 
   1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
   2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
   3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ 
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 6. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
  (1) การพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือรองรับการขยายตัวของหมู่บ้านและเศรษฐกิจ 
  (2) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  (3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการพ่ึงตนเอง 
  (4) การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
  (5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 7. แผนงาน 
  (1) แผนงานงบกลาง 
  (2) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  (3) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  (4) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (5) แผนงานการศึกษา 
  (6) แผนงานสาธารณสุข 
  (7) แผนงานเคหะและชุมชน 
  (8) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  (9) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
  (10) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (11) แผนงานพาณิชย์ 

 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  1. การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้ท าการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดยวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) เพ่ือพิจารณาการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าที่ผ่านมา
ว่ามีจุดแข็งและจุดอ่อนอะไรบ้าง และประเด็นใดมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
   ดังนั้น จากการวิเคราะห์สถานการณ์ พบว่า สถานการณ์ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  จุดแข็ง (Strengths – S) 
  1) หมู่บ้านมีวัดเป็นศูนย์กลางของการประกอบพิธีทางศาสนา การสืบทอด และอนุรักษ์
วัฒนธรรม รวมทั้งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในหมู่บ้าน 
  2) ผู้น าหมู่บ้านมีความสามัคคี ปรองดอง ให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดี 
  3) ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีสถานศึกษาของภาครัฐ ซึ่งเปิดให้บริการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น 
  4) มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107) ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านไป
ยังอ าเภอฝาง และเป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของอ าเภอฝาง คือ ดอยอ่างขาง 
  5) เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่ามีการจัดการ และปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กรให้ทันสมัย และ
ทันเวลาต่อความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 



๘๐ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 

  จุดอ่อน (Weaknesses – W) 
  1) ประชาชนไม่เห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขององค์กรเทศบาล 
  2) ประชาชนมีการรวมกลุ่มในการผลิตสินค้า และบริการไม่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นอุปสรรคในการ
สร้างเครือข่ายหมู่บ้าน 
  3) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4) ปัญหาด้านการจราจร เนื่องจากเป็นเส้นทางหลัก และความประมาทท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อย 
  5) งบประมาณในการด าเนินการของเทศบาลมีน้อย ท าให้การบริหารจัดการค่อนข้างจ ากัด 
และไม่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริการ การอ านวยความสะดวกได้เท่าท่ีควร 
  6) บุคลากรของเทศบาลมีน้อย ท าให้ขาดแคลนอัตราก าลังในการปฏิบัติงานของเทศบาล 
  7) พ้ืนที่ในการด าเนินการของเทศบาลฯ มีค่อนข้างจ ากัด คือ 2.54 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบกับจ านวนประชากรมีจ านวนน้อยท าให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลน้อย ซึ่งเป็นอุปสรรค
ในการด าเนินการของเทศบาล 
  โอกาส (Opportunities – O) 
  1) รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด สิ่งแวดล้อม และ
เศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านมากข้ึน 
  2) รัฐบาลส่งเสริมให้มีการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับชุมชน
ภายใต้โครงการ “หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
และถาวร 
  3) รัฐบาลก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจให้ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพ่ือให้สอดคล้องกับการก าหนดอ านาจและ
หน้าที่การจัดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน เงินงบประมาณที่ราชการส่วนกลางโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  อุปสรรค (Threats – T) 
  1) สภาวการณ์ทางการเมืองที่ไม่มั่นคง นโยบายรัฐบาลที่ไม่มีความต่อเนื่องและข้อจ ากัดเรื่อง
ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานส่งผลต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2) เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่ายังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
  3) ปัจจุบันเทศบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณค่อนข้างน้อยประกอบกับเป็นเทศบาลขนาด
เล็ก จึงท าให้งบประมาณในการด าเนินการค่อนข้างจ ากัด 
  4) พื้นที่ในการด าเนินการในเขตเทศบาลค่อนข้างจ ากัด คือ ประมาณ 2.54 ตารางกิโลเมตร 
ท าให้เห็นอุปสรรคในการด าเนินการของเทศบาล 

  2. การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมไม่ได้ และมี
ความส าคัญต่อการก าหนดกลยุทธ์ที่ผู้บริหารต้องน ามาพิจารณา เพราะความส าเร็จและความล้มเหลวของ
องค์กรเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเป็นส าคัญ หากองค์กรสามารถปับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงก็จะท าให้องค์กรสามารถด าเนินต่อไม่ได้ 
 



๘๑ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 

   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environmental Analysis) ใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการที่จะดูแนวทางหรือทิศทางในการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อองค์กร โดยพิจารณาว่าผลกระทบดังกล่าว ถ้าเป็นบวกหรือเป็น
โอกาส หากเป็นทิศทางตรงกันข้ามถือเป็นข้อจ ากัดหรืออุปสรรค 

   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. การตรวจสอบ (Scanning) ศึกษาสภาพแวดล้อมในอดีตและปัจจุบัน 
สภาพแวดล้อมใดที่เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
   2. การติดตาม (Monitoring) ติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มและสถานการณ์ 
   3. การพยากรณ์ (Forecasting) คาดการณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
   4. การประเมิน (Assessing) ระบุแนวโน้มของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ท าให้ทราบถึง โอกาส (Opportunities) เป็น
ทั้งแนวโน้มพลังขับเคลื่อน เหตุการณ์ และแนวคิดต่าง ๆ ที่องค์กรหรือหน่วยธุรกิจสามารถน ามาใช้สนับสนุน
การปฏิบัติงานขององค์กร อุปสรรค์ (Threats) เป็นเหตุการณ์หรือแรงกดดันที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอยู่เหนืออ านาจ
การควบคุม องค์กรจ าเป็นต้องวางแผนรับมือ หรือตัดสินใจด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือบรรเทาความ
รุนแรงที่อาจเกิดข้ึนกับองค์กร 
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การประเมนิสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า นั้น ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ด้าน สถานการณ์สภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา/ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 

แนวโน้มอนาคต 
1. โครงสร้างพ้ืนฐาน 1 . 1 )  ข า ด แ ค ล น แ ห ล่ ง น้ า ใ น

การเกษตรยังไม่พอเพียง 
- แหล่งน้ าเพ่ือท าการเกษตร - ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า - ประชาชนมีแหล่ งน้ า ใช้ อย่ า ง

พอเพียง 

1.2) ประชาชนต้องการไฟฟ้า
สาธารณะในการสัญจรไปมา และ
เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่
เป็นที่สาธารณะจะด าเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ 

- ไฟฟ้าสาธารณะ - ไฟฟ้าสาธารณะซึ่งประชาชนมี
ความต้องการให้ด าเนินการ 

- มี ไ ฟ ฟ้ า ส า ธ า รณ ะส่ อ ง ส ว่ า ง
เพียงพอและประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

2 .  ด้ า น ง า น ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
การศึกษา สาธารณสุข และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

2.1) มีการระบาดของโรคระบาด 
โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า - ในพ้ืนที่ไม่มีการระบาดของโรค
ระบาด โรคติดต่อ 

2.2) ประชาชนในพ้ืนที่ป่วยเป็นโรค
เ รื้ อ รั ง แนว โ น้ มที่ เ พ่ิ ม ขึ้ น  เ ช่ น 
เบาหวาน ความดัน 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย - ประชาชนในพ้ืนที่มีสุขภาพดีมาก
ยิ่งขึ้น ห่างไกลจากโรคเรื้อรัง 

2.3) ปริมาณขยะมากข้ึน - ด้านสาธารณสุข - ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า - ปริมาณขยะถูกก าจัดให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

2.4) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
บ้านแม่ข่า 

- ประชาชนทราบและสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่ปลอดภัยได้ถูกต้อง 



๘๓ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 

ด้าน สถานการณ์สภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา/ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 

แนวโน้มอนาคต 
2 .  ด้ า น ง า น ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
การศึกษา สาธารณสุข และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

2 . 5 )  เ ด็ ก แ ล ะ ผู้ สู ง อ า ยุ บ า ง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตามล าพัง 
และรับภาระในการดูแลเด็ก 

- สังคมในหมู่บ้าน - ผู้สูงอายุและเด็กในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่า 

- ผู้สูงอายุและเด็กได้รับการดูแลที่ดี 

2.6) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกม สิ่ง
ลามก บุหรี่ สุรา ยาเสพติด และท้อง
ก่อนวัยอันควร 

- สังคมในหมู่บ้าน - เยาวชนและวัยรุ่นในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่า 

- เยาวชนและวัยรุ่นมีอนาคตที่ดี 

2.7) ประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ขึ้น
ไป บางรายไม่ ได้ ตรวจสุ ขภาพ
ประจ าปี 

- สังคมในหมู่บ้าน  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
บ้านแม่ข่ามีอายุ 35 ขึ้นไป 

- ประชาชนที่อายุ 35 ขึ้นไปได้รับ
การตรวจสุขภาพทุกคน 

2.8) ประชาชนที่สูบบุหรี่ และดื่ม
สุรา 

- สังคมในหมู่บ้าน - ประชาชนที่สูบบุหรี่และดื่มสุรา - ประชาชนเลิกสูบบุหรี่และเลิกดื่ม
สุรา 

3. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ความยั่งยืน 

3.1) ประชาชนไม่มีการวางแผนใน
การด าเนินงาน 

- กางวางแผน - ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
บ้านแม่ข่า 

- มีแหล่งเงินทุนในการท ากิจการ
ปละประกอบอาชีพ 

 3.2) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการท า
กิจการปละประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
บ้านแม่ข่า 

- มีแหล่งเงินทุนในการท ากิจการ
และประกอบอาชีพ 

 3 . 3 )  ป ร ะช า ช น ข า ด ส ถ า น ที่
จ าหน่ายสินค้า 

- การพาณิชย์กรรม - ร้านค้าแผงลอย - ร้านค้าแผงลอยมีสถานที่ในการ
ขายจ าหน่ายสินค้า 

 



๘๔ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 

ด้าน สถานการณ์สภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา/ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 

แนวโน้มอนาคต 
3. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ความยั่งยืน 

3.4) ผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกต่ าระยะทางในการขนส่งผลผลิต
ไกลจากแหล่งรับซื้อ 

- การพาณิชย์กรรม - เกษตรกรในพ้ืนที่ - ผลผลิตมีราคาสูงข้ึน 

3.5) ค่าแรงต่ า ค่าครองชีพสูง ขาด
แคลนการจ้างงาน 

- การพาณิชย์กรรม - ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง - ค่าแรงสูงขึ้น เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมากขึ้น 

4. ด้านการจัดระเบียบหมู่บ้าน 
สั ง ค ม  แ ล ะ ป้ อ ง กั น บ ร ร เ ท า       
สาธารณภัย 

4.1) การจราจรบนถนนมีเพ่ิมมาก
ขึ้น อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร - ประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนน - มีระบบควบคุมการจราจร เช่น 
ติดตั้ งสัญญาณไปกระพริบ เ พ่ือ
เตือนให้ระมัดระวัง 

 4.2) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาทกันใน
หมู่บ้าน 

- การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วนราชการ - มีการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและส่วนราชการ เช่น 
การติดตั้งกล้องวงจรปิด การให้ผู้น า 
อปพร .  ควบคุมและระงับ เหตุ
ทะเลาะวิวาท 

5. ด้านการพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5.1) เป็นพ้ืนที่ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ า
เพ่ือการเกษตร 

- ดินและน้ าใต้ดิน - ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
บ้านแม่ข่า 

- ปัญหา เรื่ อง ไม่มี แหล่ งน้ า เ พ่ื อ
การเกษตร 

 

 



๘๕ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 

ด้าน สถานการณ์สภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา/ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 

แนวโน้มอนาคต 
6. ด้านการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ 
ฟื้ นฟู  สืบสานศิลป วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา 

6.1)  ศิลปะ วัฒนธรรม จารี ต 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นถูก
ลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกลืมเลือนไป
มาก 

- ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
บ้านแม่ข่า 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือปราชญ์
ชาวบ้านในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนและประชาชน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 

 



๘๖ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 

ส่วนที่  3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหาภาคเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
ที ่ ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจ 
และสังคม 
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 

SDGs ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาขององค์กร 

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างขีด 
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

หมุดหมายที่ 5 
ไทยเป็นประตู 
การค้าการลงทุน 
และยุทธศาสตร์ 
โลจิสติกส์ที่ส าคัญ 
ของภูมิภาค 

เป้าหมายที่ 9 
สร้างโครงสร้าง 
พ้ืนฐานที่มี 
ความทนทาน 
ส่งเสริมการพัฒนา 
อุตสาหกรรมที่ 
ครอบคลุมและ 
ยั่งยืน และส่งเสริม 
นวัตกรรม 

ประเด็นที่ 1 
การส่งเสริม 
อุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยว เน้น 
คุณค่าท่ีสามารถ 
ปรับตัวตาม 
สถานการณเ์พ่ือ 
ขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
และแหล่งน้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาด้าน 
โครงสร้าง 
พ้ืนฐาน 

1. กลยุทธ์ 
โครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการคมนาคม 
ด้านสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

เคหะและชุมชน กองช่าง 
อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 
การพาณิชย์ 

2. กลยุทธ์ 
โครงสร้างพื้นฐาน 
ทางการเกษตร 

  

3. กลยุทธ์การ 
ป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาน้ าท่วม 

  

 

 

 

 



๘๗ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจ 
และสังคม 
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 

SDGs ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาขององค์กร 

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย ์

หมุดหมายที่ 9 
ไทยมีความยากจน 
ข้ามรุ่นลดลง และ 
มี ค ว ามคุ้ ม ค รอ ง
ทาง 
สังคมท่ีเพียงพอ 
เหมาะสม 

เป้าหมายที่ 3 
สร้างหลักประกัน 
ว่าคนมีชีวิตที่มี 
สุขภาพดีและ 
ส่งเสริมความเป็น 
อยู่ที่ดีส าหรับ 
ทุกคนในทุกวัย 

ประเด็นที่ 5 
การเสริมสร้าง 
สังคมคุณภาพ 
เมืองน่าอยู่มี 
ความปลอดภัย 
เพ่ือคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีของ 
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
กรพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิต การศึกษา 
ส่งเสริมเศรษฐกิจ 
และการท่องเทีย่ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาด้าน 
เศรษฐกิจตาม 
แนวทางปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
ไปสู่ความยั่งยืน 

1. กลยุทธ์การส่งเสริม 
และพัฒนาการเกษตร 
ตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส ร้ า ง ค ว า ม
เ ข้ ม แ ข็ ง ข อ ง
ชุมชน 

ส านักปลัด 

2. กลยุทธ์การส่งเสริม 
พัฒนาอาชีพและเพ่ิม 
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ 
ชุมชน 

ส ร้ า ง ค ว า ม
เ ข้ ม แ ข็ ง ข อ ง
ชุมชน 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างการ 
เติบโตบนคุณภาพ 
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม 

หมุดหมายที่ 10 
ไทยมีเศรษฐกิจ 
หมุนเวียนและ 
สังคมคาร์บอนต่ า 

เป้าหมายที่ 13 
ปฏิบัติการอย่าง 
เร่งด่วนเพื่อต่อสู้ 
การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ 
และผลกระทบที่ 
เกิดข้ึน 

ประเด็นที่ 4 
การจัดการเชิงรุก 
ในปัญหาฝุ่นควัน 
(PM2.5) และ 
การรักษา 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาด้ านการ
บริหารจัดการ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

1. กลยุทธ์การควบคุม 
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ขยะและมลภาวะ 

สาธารณสุข กอง 
สาธารณสุข เคหะและชุมชน 

2. กลยุทธ์การอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่าง 
ยั่งยืน 

สร้างความ 
เข้มแข็งของ 
ชุมชน 

ส านักปลัด 

 
 
 
 



๘๘ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจ 
และสังคม 
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 

SDGs ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาขององค์กร 

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย ์

หมุดหมายที่ 8  
ไทยมีพ้ืนที่และ 
เมืองอัจฉริยะที ่
น่าอยู่ ปลอดภัย 
เติบโตอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 11 
ท าให้เมืองและ 
การตั้งถิ่นฐานของ 
มนุษย์มีความ 
ครอบคลุม 
ปลอดภัย 
มีภูมิต้านทาน 
และยั่งยืน 

ประเด็นที่ 5 
การเสริมสร้าง 
สังคมคุณภาพ 
เมืองน่าอยู่มี 
ความปลอดภัย 
เพ่ือคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีของ 
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาด้านการ 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟ ู
และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. กลยุทธ์การอนุรักษ์ 
และส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

กอง 
การศึกษา 

2. กลยุทธ์การส่งเสริม 
และท านุบ ารุงศาสนา 

  

5 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย ์

หมุดหมายที่ 12 
ไทยมีก าลังคน 
สมรรถนะสูง 
มุ่งเรียนรู้อย่าง 
ต่อเนื่อง ตอบโจทย์ 
การพัฒนาแห่ง 
อนาคต 

เป้าหมายที่ 4 
สร้างหลักประกันว่า 
ทุกคนมีการศึกษาท่ี 
มีคุณภาพอย่าง 
ครอบคลุมและเท่า 
เทียมและสนับสนุน 
โอกาสในการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 

ประเด็นที่ 5 
การเสริมสร้าง 
สังคมคุณภาพ 
เมืองน่าอยู่ มี 
ความปลอดภัย 
เพ่ือคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีของ 
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิต การศึกษา 
ส่งเสริมเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาด้าน 
คุณภาพชีวิตของ 
ประชาชน 

1. กลยุทธ์การส่งเสริม 
การศึกษาและการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

การศึกษา กอง 
การศึกษา 

2. กลยุทธ์การส่งเสริม 
สุขภาวะที่ดีของคนใน 
ชุมชน 

การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

กอง 
การศึกษา 

สาธารณสุข กอง 
สาธารณสุข 

3. กลยุทธ์การส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต เด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาส 

สังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด 

สร้างความ 
เข้มแข้งของ 
ชุมชน 



๘๙ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจ 
และสังคม 
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 

SDGs ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาขององค์กร 

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั่นคง 

หมุดหมายที่ 8 
ไทยมีพ้ืนที่และ 
เมืองอัจฉริยะที ่
น่าอยู่ ปลอดภัย 
เติบโตได้อย่าง 
ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 11 
ท าให้เมืองและการ 
ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ 
มีความปลอดภัย 
ทั่วถึง พร้อมรับการ 
เปลี่ยนแปลงและ 
ยั่งยืน 

ประเด็นที่ 5 
การเสริมสร้าง 
สังคมคุณภาพ 
เมืองน่าอยู่มี 
ความปลอดภัย 
เพ่ือคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีของ 
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัย และ 
การรักษาความ 
เรียบร้อยในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาด้านการ 
ป้องกันสาธารณ 
ภัยและรักษา 
ความสงบ 
เรียบร้อย 

1. กลยุทธ์การรักษา 
ความสงบเรียบร้อยและ 
ความปลอดภัยในชุมชน 

การรักษาความ 
สงบภายใน 

ส านักปลัด 

2. กลยุทธ์การป้องกัน 
และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

การรักษาความ 
สงบภายใน 

3. กลยุทธ์การป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

  

7 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ 
ภาครัฐ 

หมุดหมายที่ 13 
ไทยมีภาครัฐที่ทัน 
สมัยมีประสิทธิภาพ 
และตอบโจทย์ 
ประชาชน 

เป้าหมายที่ 16 
ส่งเสริมสังคมท่ีสงบ 
สุขและครอบคลุม 
เพ่ือการพัฒนาที่ 
ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้า 
ถึงความยุติธรรม 
และสร้างสถาบันที่ 
มีประสิทธิผลรับ 
ผิดชอบและครอบ 
คลุมในทุกระดับ 

ประเด็นที่ 5 
การเสริมสร้าง 
สังคมคุณภาพ 
เมืองน่าอยู่ม ี
ความปลอดภัย 
เพ่ือคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีของ 
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหารจัดการ 
บ้านเมืองที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาด้านการ 
บริหารจัดการ 
บ้านเมืองที่ด ี

1. กลยุทธ์การพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากร 
ท้องถิ่น 

บ ริ ห า ร ง า น
ทั่วไป 

ส านักปลัด 

2. กลยุทธ์การเสริม 
สร้างประสิทธิภาพใน 
การให้บริการภายใต้ 
หลักธรรมาภิบาล 

บ ริ ห า ร ง า น
ทั่วไป 

3. กลยุทธ์การส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของทุก 
ภาคส่วนในการบริหาร 
จัดการ 

บ ริ ห า ร ง า น
ทั่วไป 

 



 

๙๐ 

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                    แบบ ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 / 2566 

เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน             
   1.1 กลยุทธ์โครงสร้างพื้นฐานดา้นการคมนาคม   

ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณปูการ  
           

 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 6 2,548,000 3 750,600 1 1,013,300 1 2,187,900 1 1,321,100 12 7,820,900 
   1.2 กลยุทธ์โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร - - - - - - - - - - - - 
   1.3 กลยุทธ์การป้องกันและแกไ้ขปัญหาน้้าท่วม - - - - - - - - - - - - 

รวม 6 2,548,000 3 750,600 1 1,013,300 1 2,187,900 1 1,321,100 12 7,820,900 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

            

   2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพฒันาการเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 310,000 2 310,000 2 310,000 2 310,000 2 310,000 10 1,550,000 
   2.2 กลยุทธ์การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและเพิ่ม

ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 120,000 4 120,000 4 120,000 4 120,000 4 120,000 20 600,000 

รวม 6 430,000 6 430,000 6 430,000 6 430,000 6 430,000 30 2,150,000 
 



 

๙๑ 

 

 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                    แบบ ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 / 2566 

เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

            

   3.1 กลยุทธ์การควบคุมป้องกันและแก้ไขปญัหาขยะ
และมลภาวะ 

 แผนงาน สาธารณสุข 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 1 15,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 5 75,000 
   3.2 กลยุทธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000 

รวม 3 35,000 3 35,000 3 35,000 3 35,000 3 35,000 15 175,000 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

            

   4.1 กลยุทธ์การอนุรักษ์และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 80,000 3 80,000 3 80,000 3 80,000 3 80,000 15 400,000 
   4.2 กลยุทธ์การส่งเสริมและท้านุบ้ารุงศาสนา - - - - - - - - - - - - 

รวม 3 80,000 3 80,000 3 80,000 3 80,000 3 80,000 15 400,000 



 

๙๒ 

 

 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น       บัญชีสรุปโครงการพัฒนา          แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 / 2566 
เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน             
   5.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
 แผนงาน การศึกษา 6 2,904,722 6 2,904,722 6 2,904,722 6 2,904,722 6 2,904,722 30 14,523,610 
   5.2 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 
 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 10 750,000 
 แผนงาน สาธารณสุข 3 100,000 3 100,000 3 100,000 3 100,000 3 100,000 15 500,000 
   5.3 กลยุทธ์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ และผูด้้อยโอกาส 
 แผนงาน สังคมสงเคราะห ์ 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 70,000 3 70,000 3 70,000 3 70,000 3 70,000 15 350,000 

รวม 15 3,274,722 15 3,274,722 15 3,274,722 15 3,274,722 15 3,274,722 75 16,373,610 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทา      
สาธารณภัยและรักษาความสงบเรยีบร้อย 

            

   6.1 กลยุทธ์การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชุมชน 

 แผนงาน รักษาความสงบภายใน 4 620,000 4 620,000 4 620,000 4 620,000 4 620,000 20 3,100,000 
   6.2 กลยุทธ์การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
 แผนงาน รักษาความสงบภายใน 3 200,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 11 600,000 



 

๙๓ 

 

   6.3 กลยุทธการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - - - - - - - - - - - 
รวม 7 820,000 6 720,000 6 720,000 6 720,000 6 720,000 31 3,700,000 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                    แบบ ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 / 2566 

เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

            

   7.1 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 2 20,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 10 100,000 
   7.2 กลยุทธ์การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ให้บริการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 1 200,000 1 200,000 - - - - - - 1 400,000 
   7.3 กลยุทธ์การส่งเสริมการมสีว่นร่วมของทุกภาค

ส่วนในการบริหารจดัการ 
 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 10 200,000 

รวม 5 260,000 5 260,000 4 60,000 4 60,000 4 60,000 21 700,000 
รวมทั้งหมด 51 7,447,722 50 5,550,322 49 5,613,022 49 6,787,022 49 5,920,822 248 31,319510 

 
 



 

๙๔ 

 

                       แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 / 2566 

เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาคa 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ า 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1 กลยุทธ์โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 (1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงผิว เพื่อให้ประชาชนสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแบบ 90,700 - - - - ถนน Over-lay มีถนน Over-lay กองช่าง 
 จราจรแบบ Over-lay ไป-มา ได้สะดวกปลอดภัย Over-lay ด้วยแอสฟลัต ์      ซอย 4/2 ให้ประชาชน  
 ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  คอนกรีต ซอย 4/2 ข หมู่ที่ 5     หมู่ที่ 5 สามารถสัญจร ไป-มา 
 ซอย 4/2 ข หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.05 เมตร    ได้สะดวก ปลอดภัย  
            

2 โครงการปรับปรุงผิว เพื่อให้ประชาชนสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแบบ 130,900 - - - - ถนน Over-lay มีถนน Over-lay กองช่าง 
 จราจรแบบ Over-lay ไป-มา ได้สะดวกปลอดภัย Over-lay ด้วยแอสฟลัต ์      ซอย 13 ให้ประชาชน  
 ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  คอนกรีต ซอย 13 หมู่ที่ 5     หมู่ที่ 5 สามารถสัญจร ไป-มา 
 ซอย 13 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.05 เมตร    ได้สะดวก ปลอดภัย  
            
            



 

๙๕ 

 

     1.1 กลยุทธ์โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 (1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงผิว เพื่อให้ประชาชนสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแบบ 171,000 - - - - ถนน Over-lay มีถนน Over-lay กองช่าง 
 จราจรแบบ Over-lay ไป-มา ได้สะดวกปลอดภัย Over-lay ด้วยแอสฟลัต ์      ซอย 13/1 ให้ประชาชน  
 ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  คอนกรีต ซอย 13/1 หมู่ที่ 5     หมู่ที่ 5 สามารถสัญจร ไป-มา 
 ซอย 13/1 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.05 เมตร    ได้สะดวก ปลอดภัย  
            

4 โครงการปรับปรุงผิว เพื่อให้ประชาชนสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแบบ 169,000 - - - - ถนน Over-lay มีถนน Over-lay กองช่าง 
 จราจรแบบ Over-lay ไป-มา ได้สะดวกปลอดภัย Over-lay ด้วยแอสฟลัต ์      ซอย 13/2 ให้ประชาชน  
 ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  คอนกรีต ซอย 13/2 หมู่ที่ 5     หมู่ที่ 5 สามารถสัญจร ไป-มา 
 ซอย 13/2 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 91.00 เมตร หนา 0.05 เมตร    ได้สะดวก ปลอดภัย  
            

5 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้เป็นสถานท่ีท า สร้างอาคารอเนกประสงค ์ 337,000 - - - - จ านวน ท าให้ศาลาอเนก กองช่าง 
 อเนกประสงค์ป่าช้า ฌาปนกิจสถาน ประกอบ มีพื้นท่ีขนาดกว้าง 8.00      โครงการ ประสงคม์ีพื้นท่ีเพียง  
 บ้านสบข่า หมู่ท่ี 1 พิธีกรรมทางศาสนาและ เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 5.00 เมตร     ที่ด าเนินการ พอต่อการให้บริการในหน้าที่ตา่ง  ๆ
 ต.แม่ข่า อ.ฝาง วัฒนธรรมท้องถิ่น สถานท่ี รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ฯลฯ    เป็นสถานท่ีท าฌาปนกิจสถาน 
 จ.เชียงใหม่ ออกก าลังกาย การประชา- และขอใช้เนื้อท่ีดิน 80.00 ตารางเมตร      ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและ 
  คมของหมู่บ้าน ฯลฯ        วัฒนธรรมท้องถิ่น การประชาคม 
          ของหมู่บ้าน ฯลฯ  
            
            
            
            
            
            



 

๙๖ 

 

     1.1 กลยุทธ์โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 (1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้เป็นสถานท่ีท า สร้างอาคาร คสล. 1 ช้ัน 1,649,400 - - - - อาคาร คสล. ท าให้อาคาร คสล.  
 คสล. 1 ช้ัน ป่าช้าแม่ข่า ฌาปนกิจสถานประกอบ มีพื้นท่ีกว้าง 25.00 เมตร      1 ช้ัน ป่าช้า มีพื้นท่ีเพียงพอต่อ  
 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า อ.ฝาง พิธีกรรมทางศาสนาและ ยาว 13.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า   แม่ข่า หมู่ที่ 5 การให้บริการในหนา้ที่ต่าง ๆ เป็น 
 จ.เชียงใหม่ วัฒนธรรมท้องถิ่น สถานท่ี รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ฯลฯ    สถานท่ีท าฌาปนกิจสถาน  
  ออกก าลังกาย การประชาคม และขอใช้เนื้อท่ีดิน 337.50 ตารางเมตร      ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและ 
  ของหมู่บ้าน ฯลฯ        วัฒนธรรมท้องถิ่น การประชาคม 
          ของหมู่บ้าน ฯลฯ  
            
7 โครงการปรับปรุงผิว เพื่อให้ประชาชนสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแบบ - 295,700 - - - ถนน Over-lay มีถนน Over-lay กองช่าง 
 จราจรแบบ Over-lay ไป-มา ได้สะดวกปลอดภัย Over-lay ด้วยแอสฟลัต ์      ซอย 20 ให้ประชาชน  
 ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  คอนกรีต ซอย 20 หมู่ที่ 5      หมู่ที่ 5 สามารถสัญจร ไป-มา 
 ซอย 20 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 163.00 เมตร หนา 0.05 เมตร    ได้สะดวก ปลอดภัย  
            

8 โครงการปรับปรุงผิว เพื่อให้ประชาชนสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแบบ - 199,600 - - - ถนน Over-lay มีถนน Over-lay กองช่าง 
 จราจรแบบ Over-lay ไป-มา ได้สะดวกปลอดภัย Over-lay ด้วยแอสฟลัต ์      ซอย 20/1 ให้ประชาชน  
 ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  คอนกรีต ซอย 20 /1 หมู่ที่ 5     หมู่ที่ 5 สามารถสัญจร ไป-มา 
 ซอย 20/1 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.05 เมตร    ได้สะดวก ปลอดภัย  
            
            
            
            
            
            



 

๙๗ 

 

     1.1 กลยุทธ์โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 (1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงผิว เพื่อให้ประชาชนสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแบบ - 255,300 - - - ถนน Over-lay มีถนน Over-lay กองช่าง 
 จราจรแบบ Over-lay ไป-มา ได้สะดวกปลอดภัย Over-lay ด้วยแอสฟลัต ์      ซอย 22 ให้ประชาชน  
 ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  คอนกรีต ซอย 22 หมู่ที่ 5      หมู่ที่ 5 สามารถสัญจร  

 ซอย 22 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.05 เมตร    ไป-มา ได้สะดวก  
   ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร    ปลอดภัย  
   หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 495.00 ตารางเมตร       
            
10 โครงการปรับปรุงผิว เพื่อให้ประชาชนสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแบบ - - 1,013,300 - - ถนน Over-lay มีถนน Over-lay กองช่าง 

 จราจรแบบ Over-lay ไป-มา ได้สะดวกปลอดภัย Over-lay ด้วยแอสฟลัต ์      ซอย 16 ให้ประชาชน  
 ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  คอนกรีต ซอย 16 หมู่ที่ 5      หมู่ที่ 5 สามารถสัญจร  

 ซอย 16 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 6.00 – 8.30 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.05 เมตร   ไป-มา ได้สะดวก  
   ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 293.00 เมตร หนา 0.05 เมตร    ปลอดภัย  
   หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,454.00 ตารางเมตร       
            
11 โครงการปรับปรุงผิว เพื่อให้ประชาชนสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแบบ - - - 2,187,900 - ถนน Over-lay มีถนน Over-lay กองช่าง 

 จราจรแบบ Over-lay ไป-มา ได้สะดวกปลอดภัย Over-lay ด้วยแอสฟลัต ์      ซอย 4 ให้ประชาชน  
 ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  คอนกรีต ซอย 4 หมู่ที่ 5      หมู่ที่ 5 สามารถสัญจร  
 ซอย 4 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร       ไป-มา ได้สะดวก  
   ยาว 880.00 เมตร       ปลอดภัย  
   หนา 0.05 เมตร         
            
            
            
            



 

๙๘ 

 

     1.1 กลยุทธ์โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 (1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงผิว เพื่อให้ประชาชนสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแบบ - - - - 1,321,100 ถนน Over-lay มีถนน Over-lay กองช่าง 
 จราจรแบบ Over-lay ไป-มา ได้สะดวกปลอดภัย Over-lay ด้วยแอสฟลัต ์      ซอย 4/2 ให้ประชาชน  
 ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  คอนกรีต ซอย 4/2 เช่ือม      หมู่ที่ 5 สามารถสัญจร  
 ซอย 4/2 หมู่ที่ 5  ซอย 16/1       ไป-มา ได้สะดวก  
 ต.แม่ข่า  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร       ปลอดภัย  
   ยาว 797.00 เมตร         
   หนา 0.05 เมตร         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 รวม 12 โครงการ  จ านวนเงิน รวม 2,548,000 750,600 1,013,300 2,187,900 1,321,100    



 

๙๙ 

 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีส าหรับทุกคนในทุกวัย 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 
     2.1 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 (1) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการ เพื่อเสรมิสร้างความรู ้ ประชาชนมีความรู้ความ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน ประชาชนน าหลัก ส านักปลดั 
 ด าเนินชีวิตตามหลัก ความเข้าใจหลักปรัชญา เข้าใจหลักปรัชญา      กิจกรรมที ่ ปรัชญาเศรษฐกิจ  
 ปรัชญาของเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงให้แก ่ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถ      ด าเนินงาน พอเพียงไปปรับใช้ใน  
 พอเพียง ประชาชน น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ า      ตามโครงการ ชีวิตประจ าวันได้ไม ่  
   วันไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 80       น้อยกว่าร้อยละ 80  
            

2 โครงการฝึกอบรมและ เพื่อให้ประชาชนมีความรู ้ คณะกรรมการหมู่บา้น 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน กลุ่มเป้าหมายมีทักษะ ส านักปลดั 
 ศึกษาดูงานตามปรัชญา ความเข้าใจในการประกอบ อสม. อปพร. ตัวแทน      กิจกรรมที ่ ความรู้ในการประกอบ  
 เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่ม อาชีพตามแนวปรัชญา ประชาคมกลุ่มอาชีพ      ด าเนินงาน อาชีพเสริม เพิ่มราย  
 ประสิทธิภาพการพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อ ต่าง ๆ ผู้บริหาร สมาชิก      ตามโครงการ ได้ในหมู่บ้านส่งเสริม  
 ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา สภาเทศบาล พนักงานเจ้า       การมีส่วนร่วมในการ  
  หมู่บ้านสู่การพัฒนา หน้าท่ีเทศบาลที่เกีย่วข้อง       พัฒนาท้องถิ่นอย่าง  
  ท้องถิ่น        ยั่งยืน  
            
            
 รวม 2 โครงการ  จ านวนเงิน รวม 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000    



 

๑๐๐ 

 

     2.2 กลยุทธ์การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 (1) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพให้กับ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน กลุ่มเป้าหมายม ี ส านักปลดั 
 ส่งเสริมอาชีพการท าขนม ให้ประชาชนมีรายไดเ้พิ่ม ประชาชนในเขตเทศบาล      กิจกรรมที ่ ทักษะความรู้ในการ  
  ขึ้นจากการประกอบอาชีพ       ด าเนินงาน ประกอบอาชีพเสริม  
  เสริม ลดปัญหาการว่างงาน       ตามโครงการ เพิ่มรายได้ในหมู่บ้าน  
            

2 โครงการฝึกอบรมการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพให้กับ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน กลุ่มเป้าหมายม ี ส านักปลดั 
 ส่งเสริมอาชีพการสาน ให้ประชาชนมีรายไดเ้พิ่ม ประชาชนในเขตเทศบาล      กิจกรรมที ่ ทักษะความรู้ในการ  
 ตะกร้า ขึ้นจากการประกอบอาชีพ       ด าเนินงาน ประกอบอาชีพเสริม  
  เสริม ลดปัญหาการว่างงาน       ตามโครงการ เพิ่มรายได้ในหมู่บ้าน  
            

3 โครงการฝึกอบรมการแปร เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพให้กับ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน กลุ่มเป้าหมายม ี ส านักปลดั 
 รูปและถนอมอาหาร ให้ประชาชนมีรายไดเ้พิ่ม ประชาชนในเขตเทศบาล      กิจกรรมที ่ ทักษะความรู้ในการ  
  ขึ้นจากการประกอบอาชีพ       ด าเนินงาน ประกอบอาชีพเสริม  
  เสริม ลดปัญหาการว่างงาน       ตามโครงการ เพิ่มรายได้ในหมู่บ้าน  
            

4 โครงการฝึกอบรมการจัด เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพให้กับ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน กลุ่มเป้าหมายม ี ส านักปลดั 
 ดอกไม ้ ให้ประชาชนมีรายไดเ้พิ่ม ประชาชนในเขตเทศบาล      กิจกรรมที ่ ทักษะความรู้ในการ  
  ขึ้นจากการประกอบอาชีพ       ด าเนินงาน ประกอบอาชีพเสริม  
  เสริม ลดปัญหาการว่างงาน       ตามโครงการ เพิ่มรายได้ในหมู่บ้าน  
            
            
            
 รวม 4 โครงการ  จ านวนเงิน รวม 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000    



 

๑๐๑ 

 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
     3.1 กลยุทธ์การควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะ 
 (1) แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อป้องกันและแกไ้ขปัญหา รณรงค์สร้างความรู้ ความ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน ลดปัญหามลภาวะ กอง 
 ปัญหามลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางอากาศใน เข้าใจในการแก้ไขปัญหา      กิจกรรมที ่ ทางอากาศ เช่น สาธารณสขุ 
  หมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้าง หมอกควัน จากการเผาป่า      ด าเนินการ ปัญหาหมอกควัน  
  ปัจจัยลดมลภาวะทาง และเผาเพื่อการเกษตร      ตามโครงการ ประชาชนรู้จักวิธี  
  อากาศ จากปัญหาหมอก        ป้องกันตนเองอย่าง  
  ควัน และไฟป่า        ถูกต้อง  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 รวม 1 โครงการ  จ านวนเงิน รวม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000    



 

๑๐๒ 

 

     3.1 กลยุทธ์การควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะ 
 (2) แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัการขยะใน เพื่อลดปรมิาณขยะใน สร้างการมีส่วนร่วมในการ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน หมู่บ้านสะอาดเรียบ กอง 
 หมู่บ้าน หมู่บ้าน มีการน าขยะ ลดปรมิาณขยะในหมู่บ้าน      กิจกรรมที ่ ร้อยและสิ่งแวดล้อม สาธารณสขุ 
  มูลฝอยกลับมาใช้ สร้างความสามัคคีในหมู ่      ด าเนินการ ที่ด ี  
  ประโยชน ์ คณะ      ตามโครงการ   
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 รวม 1 โครงการ  จ านวนเงิน รวม 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000    



 

๑๐๓ 

 

     3.2 กลยุทธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 (1) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม เพื่อขับเคลื่อนการด าเนิน ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน ด าเนินการสนับสนุน ส านักปลดั 
 พืชอันเนื่องมาจากพระราช งานตามโครงการอนุรักษ์ ตามโครงการอนุรักษ์      กิจกรรมที ่ การแก้ไขปัญหา  
 ด าริ สมเด็จพระเทพ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา      ด าเนินการ ส าคัญของจังหวัด  
 รัตนราชสุดาฯ สยามบรม จากพระราชด าริ สมเดจ็ จากพระราชด าริ สมเดจ็      ตามโครงการ เชียงใหม่ ตัวช้ีวัด  
 ราชกุมารี (อพ.สธ.-ชม.) พระเทพรัตนราชสดุาฯ พระเทพรัตนราชสดุาฯ       การสมคัรเข้าร่วม  
  สยามบรมราชกุมาร ี สยามบรมราชกุมาร ี       โครงการ อพ.สธ.  
  (อพ.สธ.-ชม.) (อพ.สธ.-ชม.)         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 รวม 1 โครงการ  จ านวนเงิน รวม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000    



 

๑๐๔ 

 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตอย่างย่ังยืน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     4.1 กลยุทธ์การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 (1) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 โครงการสืบสานประเพณ ี เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม จัดกิจกรรมงานประเพณ ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน สืบสานวัฒนธรรม กองการ 
 ลอยกระทง ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม ลอยกระทง      กิจกรรมที ่ ประเพณีอันดีงาม ศึกษา 
         ด าเนินการ ให้คงอยู่สืบไป  
         ตามโครงการ เพิ่มความสามัคคีในหมู่บ้าน 
            

2 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน สืบสานวัฒนธรรม กองการ 
 อ าเภอฝาง โครงการ ประเพณีอันดีงามของ โครงการงานประเพณ ี      กิจกรรมที ่ ประเพณีอันดีงาม ศึกษา 
 จัดงานประเพณสีงกรานต ์ ท้องถิ่น สงกรานต์ อ.ฝาง      ด าเนินการ ให้คงอยู่สืบไป  
         ตามโครงการ   
            

3 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 จ านวน สืบสานวัฒนธรรม กองการ 
 อ าเภอฝาง โครงการงาน ประเพณีอันดีงามของ โครงการไม้ดอกไม้ประดับ      กิจกรรมที ่ ประเพณีอันดีงาม ศึกษา 
 ไม้ดอกไม้ประดับ ท้องถิ่น จ.เชียงใหม่      ด าเนินการ ให้คงอยู่สืบไป  
         ตามโครงการ   
            
 รวม 3 โครงการ  จ านวนเงิน รวม 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000    



 

๑๐๕ 

 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     5.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 (1) แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมการศึกษาศูนย ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 369,390 369,390 369,390 369,390 369,390 จ านวน เด็กนักเรยีนได้รับ กองการ 
 การบริหารสถานศึกษา พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล ส่งเสริมการศึกษาศูนย์      กิจกรรมที ่ การส่งเสริมกจิกรรม ศึกษา 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ต าบลบ้านแม่ข่า พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล ต าบลบ้านแม่ข่า ดังนี ้    ด าเนินการ ทางการศึกษา และ  
 ต าบลบ้านแม่ข่า  1. ค่าอาหารกลางวัน      ตามโครงการ พัฒนาคุณภาพการ  
   2. ค่าจัดการเรียนการสอน       ศึกษา  
            

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 855,500 855,500 855,500 855,500 855,500 จ านวน เด็กนักเรียนได้รับ กองการ 
 การบริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ส่งเสริมการศึกษาเด็ก      กิจกรรมที ่ การส่งเสริมกจิกรรม ศึกษา 
 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ต าบลบ้านแม่ข่า นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ดังนี ้    ด าเนินการ ทางการศึกษา และ  
 ต าบลบ้านแม่ข่า  1. ค่าอาหารกลางวัน      ตามโครงการ พัฒนาคุณภาพการ  
   2. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน      ศึกษา  
   3. ค่าจัดการเรียนการสอน         
   4. ค่าหนังสือเรียน         
   5. ค่าอุปกรณ์การเรียน         
   6. ค่าเครื่องแบบนักเรียน         
   7. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฯลฯ        

 



 

๑๐๖ 

 

     5.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 (1) แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

3 อุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่อส่งเสริมการศึกษาและ จัดสรรอาหารกลางวันท่ีม ี 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 จ านวนเด็ก เด็กนักเรียนได้รับ กองการ 
 เด็กนักเรยีน โรงเรียนบ้าน พัฒนาคุณภาพร่างกาย คุณภาพให้เด็กนักเรียน      นักเรียนที่ได้รับ การส่งเสริมกจิกรรม ศึกษา 
 แม่ข่า เด็กนักเรยีนมีสุขภาพ ช้ันอนุบาล 1 ถึงช้ัน ป.6      อาหารกลางวัน ทางการศึกษา และ  
  แข็งแรง อัตราคนละ 21 บาท      ตามโครงการ พัฒนาคุณภาพการ  
   จ านวน 200 วัน/คน      ร้อยละ 100 ศึกษา  
            

4 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อพัฒนาร่างกายเด็ก จัดสรรอาหารเสริม (นม) 431,145 431,145 431,145 431,145 431,145 จ านวนเด็ก เด็กนักเรยีนได้รับ กองการ 
 บ้านแม่ข่า สังกัด สพฐ. นักเรียนให้มสีุขภาพ โรงเรียนบ้านแม่ข่า ในอัตรา      นักเรียนที่ได้รับ อาหารเสริม (นม) ศึกษา 
  แข็งแรง คนละ 7.37 บาท จ านวน      อาหารเสริม มีสุขภาพร่างกาย  
   260 วัน/คน      (นม) แข็งแรง  
         ตามโครงการ   
         ร้อยละ 100   
            

5 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อพัฒนาร่างกายเด็ก จัดสรรอาหารเสริม (นม) 191,620 191,620 191,620 191,620 191,620 จ านวนเด็ก เด็กนักเรยีนได้รับ กองการ 
 อนุบาลเทศบาลต าบล นักเรียนให้มสีุขภาพ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล      นักเรียนที่ได้รับ อาหารเสริม (นม) ศึกษา 
 บ้านแม่ข่า แข็งแรง ต าบลบ้านแม่ข่า ในอัตรา      อาหารเสริม มีสุขภาพร่างกาย  
   คนละ 7.37 บาท จ านวน      (นม) แข็งแรง  
   260 วัน/คน      ตามโครงการ   
         ร้อยละ 100   
            
            
            
            
            



 

๑๐๗ 

 

     5.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 (1) แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

6 อาหารเสริม (นม) ศูนย ์ เพื่อพัฒนาร่างกายเด็ก จัดสรรอาหารเสริม (นม) 67,067 67,067 67,067 67,067 67,067 จ านวนเด็ก เด็กนักเรยีนได้รับ กองการ 
 พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล นักเรียนให้มสีุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล      นักเรียนที่ได้รับ อาหารเสริม (นม) ศึกษา 
 ต าบลบ้านแม่ข่า แข็งแรง ต าบลบ้านแม่ข่า ในอัตรา      อาหารเสริม มีสุขภาพร่างกาย  
   คนละ 7.37 บาท จ านวน      (นม) แข็งแรง  
   260 วัน/คน      ตามโครงการ   
         ร้อยละ 100   
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 รวม 6 โครงการ  จ านวนเงิน รวม 2,904,722 2,904,722 2,904,722 2,904,722 2,904,722    



 

๑๐๘ 

 

     5.2 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีของคนในชุมชน 
 (1) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการออก เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง 1. จัดการแข่งขันกีฬา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน ประชาชนมีสุขภาพ กองการ 
 ก าลังกายเพื่อสุขภาพ กาย สร้างความสามคัคีใน หมู่บ้านสมัพันธ์ ต้านภัย      กิจกรรมที ่ ร่างกายสมบูรณ ์ ศึกษา 
  หมู่คณะและสร้างเสริม ยาเสพตดิ      ด าเนินการ แข็งแรง และสรา้ง  
  สุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง 2. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ      ตามโครงการ ความสามัคคีในหมู ่  
   แข่งขันกีฬาหมู่บา้นสมัพันธ ์       บ้าน  
   และกีฬาอ่ืน ๆ         
   3. ส่งเสริมการออกก าลัง         
   กายภายในหมู่บา้น         
            

2 โครงการจดังานวันเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน เด็ก/เยาวชนไดร้ับ กองการ 
 แห่งชาติ เยาวชนประกอบกิจกรรม ชาติในวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2      กิจกรรมที ่ การดูแลสรา้งขวัญ ศึกษา 
  นันทนาการต่าง ๆ สร้าง ของเดือน มกราคม ของ      ด าเนินการ ก าลังใจ ได้แสดง  
  ขวัญและก าลังใจ ทุกป ี      ตามโครงการ ความสามารถและ  
          ได้รับความสนุก  
          สนาน  
            
            
            
            
            
            
            
 รวม 2 โครงการ  จ านวนเงิน รวม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000    



 

๑๐๙ 

 

     5.2 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีของคนในชุมชน 
 (2) แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและ เพื่อป้องกันและควบคุม ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน ควบคุมและป้องกัน กอง 
 ควบคุมโรคไข้เลือดออก การแพร่ระบาดของโรค และควบคมุโรคไข้เลือด      กิจกรรมที ่ โรคไขเ้ลือดออกใน สาธารณสขุ 
  ไข้เลือดออกในหมู่บ้าน ออกในหมู่บ้าน      ด าเนินการ หมู่บ้าน ประชาชน  
         ตามโครงการ มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง 
            

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค เพื่อป้องกันและควบคุม ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน ควบคุมและป้องกัน กอง 
 คนปลอดภยั จากโรคพิษ การแพร่ระบาดของโรค และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า      กิจกรรมที ่ โรคพิษสุนัขบ้าใน สาธารณสขุ 
 สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน พิษสุนัขบ้าในหมู่บ้าน ในหมู่บ้าน      ด าเนินการ หมู่บ้าน ประชาชน  
 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ        ตามโครงการ มีสุขภาพสมบรูณ ์  
 พระเจ้าน้องนางเธอ         แข็งแรง  
 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ ์           
 อัครราชกุมารี กรมพระศร ี           
 สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี           
            

3 เงินอุดหนุนหมู่บ้านตาม เพื่อขับเคลื่อนโครงการ เงินอุดหนุนหมู่บ้านตามแนว 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เงินอุดหนุน ประชาชนในหมู่บ้าน กอง 
 แนวทางโครงการพระราช พระราชด าริด้านสาธารณสุข ทางโครงการพระราชด าร ิ      แต่ละหมู่บ้าน มีสุขภาพร่างกาย สาธารณสขุ 
 ด าริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมตา่ง ๆ ด้านสาธารณสุข เพื่อขับ      ตามโครงการ แข็งแรง มีโภชนาการ  
   เคลื่อนโครงการพระราช      ที่ด าเนินการ อาหารที่ถูกต้อง  
   ด าริด้านสาธารณสุขใน         
   กิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้าน         
   จ านวน 2 หมู่บ้าน หมู่บ้าน         
   ละ 20,000 บาท         
            
 รวม 3 โครงการ  จ านวนเงิน รวม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000    



 

๑๑๐ 

 

5.3 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 
 (1) แผนงาน สังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 โครงการช่วยเหลือผูด้้อย 1. เพื่อส่งเสริมใหผู้้ด้อย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย คือ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ส านักปลดั 
 โอกาสทางสังคมและคนไร ้ โอกาสทางสังคมและคนไร ้ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง      กิจกรรมที ่ ผู้ด้อยโอกาส และ  
 ที่พ่ึง ที่พ่ึงได้เข้าถึงสวัสดิการ ในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5      ด าเนินการ คนไร้ที่พ่ึงไดร้ับ  
  ของรัฐ ในเขตพื้นท่ีเขตเทศบาล      ตามโครงการ สวัสดิการจากรัฐม ี  
  2. เพื่อเสริมสร้างให ้ ต าบลบ้านแม่ข่า ไดร้ับการ       คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
  ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมใน ช่วยเหลือและได้มีการ       สามารถด ารงชีวิต  
  การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตตาม       อยู่ในสังคมได้อย่าง  
  และคนไร้ที่พึ่งในหมู่บ้าน ความเหมาะสมต่อไป       มีความสุข หน่วยงาน  
  3. เพื่อยกระดับและพัฒนา        ภาคเอกชนไดม้ีส่วน  
  คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส        ร่วมในการช่วยเหลือ  
  และคนไร้ที่พึ่งในหมู่บ้าน        สังคมบูรณาการ  
  ฯลฯ        ช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ  
          ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  
          และคนไร้ที่พึ่ง  
          ได้อย่างท่ัวถึง  
            
            
            
            
            
            
            
            
 รวม 1 โครงการ  จ านวนเงิน รวม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000    



 

๑๑๑ 

 

5.3 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 
 (2) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมครอบครัว เพื่อสร้างความรักความ จัดกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน ครอบครัวมีความรัก ส านักปลดั 
 อบอุ่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง เข้าใจและความสมัพันธ์ที่ ความเข้มแข็งของบทบาท      กิจกรรมที ่ ความเข้าใจและม ี  
  ดีระหว่างสมาชิกใน สตรี การยุติความรุนแรง      ด าเนินการ ความสัมพันธ์อันดมี ี  
  ครอบครัว ให้เข้าใจหลัก ในครอบครัว การป้องกัน      ตามโครงการ ความอบอุ่นเข้มแข็ง  
  การด าเนินชีวิตทีด่ ี และแก้ไขปญัหาครอบครัว และอืน่ ๆ        
            

2 โครงการพัฒนาคณุภาพ เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ จัดกิจกรรมสันทนาการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ส านักปลดั 
 ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ในการด ารงชีวิตของผู้สูง สร้างขวัญและก าลังใจ      กิจกรรมที ่ และผูด้้อยโอกาส  
 ผู้ด้อยโอกาส อายุ ผู้พิการ และผูด้้อย ในการด ารงชีวิตของผู้สูง      ด าเนินการ ได้รับการดูแลเอาใจใส่ มีขวัญ 
  โอกาส อายุ ผู้พิการ และผูด้้อย      ตามโครงการ และก าลังใจในการด ารงชีวิต 
   โอกาส       สร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน 
            

1 โครงการส่งเสริมและ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคค ี - จัดกิจกรรมอันเป็นการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน ประชาชนในหมู่บ้าน ส านักปลดั 
 สนับสนุนการสร้าง ของประชาชนในหมู่บ้าน พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ      กิจกรรมที ่ มีส่วนร่วมถวาย  
 ความปรองดองและ สร้างทัศนคติและจติส านึก ศาสนา พระมหากษัตริย ์      ด าเนินการ ความจงรักภักด ี  
 สมานฉันท์ ที่ดีงามในการอยู่ร่วมกัน - จัดกิจกรรมช้ีแจงความ      ตามโครงการ และร่วมเฉลมิ  
  อย่างสมานฉันท์ อันเป็น เข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคต ิ       พระเกียรติฯ  
  การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง และจิตส านึกอันดีงามใน         
  ชาติ ศาสนา  การอยู่ร่วมกันอย่าง         
  พระมหากษตัริย์ โดยเน้น สมานฉันท์         
  การมีส่วนร่วมของ - จัดกิจกรรมในการปก         
  ประชาชนในหมู่บ้าน ป้องสถาบันส าคญัของชาติ         
            
 รวม 3 โครงการ  จ านวนเงิน รวม 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000    



 

๑๑๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที ่8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและย่ังยืน 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความเรียบร้อยในชุมชน 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย 
     6.1 กลยุทธ์การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน 
 (1) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและลด เพื่อป้องกันและลดปญัหา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน ป้องกันและลดปัญหา ส านักปลดั 
 อุบัติเหตุทางถนน อุบัติเหตุทางถนน รณรงค์ป้องกันและลด      กิจกรรมที ่ อุบัติเหตุทางท้องถนน  
  ช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น ปัญหาอุบัติเหตุทางจราจร      ด าเนินการ เพิ่มความปลอดภยั  
  เทศกาลปีใหม่ เทศกาล และท้องถนน เช่น การ      ตามโครงการ ในชีวิตและทรัพยส์ิน  
  สงกรานต์ และมาตรการ รณรงค์ขับขี่ปลอดภยัเมา       ของประชาชน  
  ในการรักษาความปลอด ไม่ขับ ฯลฯ         
  ภัยนักท่องเที่ยว          
            

2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน อปพร. ได้รับการ ส านักปลดั 
 ทบทวนอาสาสมัครป้องกัน กิจกรรมของ อปพร. ใน อบรม อปพร. และค่าใช้      กิจกรรมที ่ พัฒนาศักยภาพ  
 ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) พื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพใน จ่ายการด าเนินกิจกรรม      ด าเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพ  
  การปฏิบัติงาน ของ อปพร. ตามอ านาจ      ตามโครงการ การปฏิบัติงาน  
   หน้าท่ี         
            
            
            

 



 

๑๑๓ 

 

     6.1 กลยุทธ์การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน 
 (1) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรมจิตอาสา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให ้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน หมู่บ้านเข้มแข็ง ส านักปลดั 
 ภัยพิบัต ิ กับหมู่บ้าน ในการป้องกัน โครงการฝึกอบรมจิตอาสา      กิจกรรมที ่ สร้างกระบวนการม ี  
  และบรรเทาสาธารณภยั ภัยพิบัติในพ้ืนท่ีหมู่บ้าน      ด าเนินการ ส่วนร่วมในการป้อง  
         ตามโครงการ กันและบรรเทา สาธารณภัย 
            

4 โครงการติดตั้งกล้อง เพื่อป้องกันและลดปญัหา ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน ป้องกันและลดปัญหา ส านักปลดั 
 โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อุบัติเหตุทางถนน และเป็น ปิดส าหรับใช้ในงานรักษา      กิจกรรมที ่ อุบัติเหตุทางท้อง  
  มาตรการในการรักษา ความปลอดภัยทั่วไป      ด าเนินการ ถนน เพิ่มความ  
  ความปลอดภัยนักท่อง สถานท่ีต่าง ๆ      ตามโครงการ ปลอดภัยในชีวิตและ  
  เที่ยวช่วงเทศกาลต่าง ๆ 1. ติดตั้ง แนวถนน เชียงใหม่ – ฝาง      ทรัพย์สินของ  
   2. ติดตั้ง ภายในซอยทางแยกต่าง ๆ      ประชาชน  
   3. ติดตั้ง บริเวณอาคารส านักงาน        
   4. ติดตั้ง บริเวณโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ประกอบด้วย    
    1) กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ ส าหรับตดิตั้งภายในอาคารฯ    
    2) กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ ส าหรับตดิตั้งภายนอกอาคารฯ    
    3) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือขา่ย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง หรือดีกว่า    
    4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Swish) ขนาด 16 ช่อง หรือดีกว่า    
    5) ค่าติดตั้ง พร้อมวัสดุอุปกรณ ์    
            
            
            
            
            
 รวม 4 โครงการ  จ านวนเงิน รวม 620,000 620,000 620,000 620,000 620,000    



 

๑๑๔ 

 

     6.2 กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 (1) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อป้องกันและแก้ไข จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน แก้ไขปัญหาการแพร ่ ส านักปลดั 
 ปัญหายาเสพตดิ ปัญหายาเสพตดิแพร ่ การแพร่ระบาด และ      กิจกรรมที ่ ระบาดยาเสพติดใน  
  ระบาดในหมู่บ้าน ป้องกันยาเสพติดในเขต      ด าเนินการ หมู่บ้านสร้างจิต  
  ประชาชนตระหนักถึง เทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง      ตามโครงการ ส านึกท่ีดี ห่างไกล  
  ภัยของยาเสพติด        ยาเสพตดิ  
            

2 อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให ้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน หมู่บ้านเข้มแข็งสร้าง ส านักปลดั 
 ป้องกันและปราบปราม กับหมู่บ้านในการป้องกัน โครงการป้องกันและปราบ      กิจกรรมที ่ กระบวนการมีส่วน  
 ยาเสพตดิ อ าเภอฝาง และแก้ไขปญัหายาเสพติด ปรามยาเสพตดิในพ้ืนท่ี      ด าเนินการ ร่วมในการป้องกัน  
 (ศป.ปส.อ.ฝาง)  หมู่บ้าน อ าเภอฝาง      ตามโครงการ และแก้ไขปญัหายา  
          เสพติด  
            

3 อุดหนุนศูนย์อ านวยการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให ้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม 100,000 - - - - จ านวน หมู่บ้านเข้มแข็งสร้าง ส านักปลดั 
 ป้องกันและปราบปราม กับหมู่บ้าน ในการป้องกัน โครงการป้องกันและแก้ไข      กิจกรรมที ่ กระบวนการมีส่วน  
 ยาเสพตดิจังหวัดเชียงใหม่ และแก้ไขปญัหายาเสพติด ปัญหาการแพร่ระบาดยา      ด าเนินการ ร่วมในการป้องกัน  
 (ศอ.ปส.จ.ชม.)  เสพติด ของศูนย์อ านวย      ตามโครงการ และแก้ไขปญัหา  
   การป้องกันและปราบปราม       ยาเสพตดิ  
   ยาเสพตดิจังหวัดเชียงใหม่         
   (สอ.ปส.จ.ชม.)         
            
            
            
            
 รวม 3 โครงการ  จ านวนเงิน รวม 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000    



 

๑๑๕ 

 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล
รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
     7.1 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
 (1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให้ความรู ้ เพื่อสร้างมาตรฐานในการ ฝึกอบรมคณะผู้บริหารและ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน เพิ่มประสิทธิภาพใน ส านักปลดั 
 เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยว ปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้มีการ สมาชิก พนักงานเทศบาล      กิจกรรมที ่ การปฏิบัตหิน้าท่ีใน  
 ข้องในการปฏิบัติหน้าที ่ เรียนรู้ เกิดความเข้าใจใน ลูกจ้างประจ า พนักงาน      ด าเนินการ การให้บริการ  
 ของเทศบาล เนื้อหาสาระส าคัญของ จ้างและบุคลากรที่เกีย่ว      ตามโครงการ ประชาชนสร้างความ  
  กฎหมายในการปฏิบัติงาน ข้อง       พึงพอใจให้ประชาชน  
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        ผู้มารบับริการ  
            

2 โครงการส่งเสริมการบริหาร เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน ผู้บริหารท้องถิ่น  ส านักปลดั 
 งานตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรของเทศบาลต าบล สภาท้องถิ่น พนักงานของ      กิจกรรมที ่ สมาชิกสภาท้องถิ่น  
 เพื่อป้องกันการทุจริต บ้านแม่ข่ามีความรู้ความ เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าที ่      ด าเนินการ พนักงานของเทศบาล  
  เข้าใจในหลักธรรมาภิบาล เข้ารับการอบรม ผา่นการ      ตามโครงการ ต าบลบ้านแม่ข่า น า  
  ส าหรับองค์กรปกครองส่วน ทดสอบความรู้ธรรมาภิบาล       หลักธรรมาภิบาลมา  
  ท้องถิ่น ร้อยละ 90       ปรับใช้ในการท างาน  
          ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 รวม 2 โครงการ  จ านวนเงิน รวม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000    



 

๑๑๖ 

 

     7.2 กลยุทธ์การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 (1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งเสียงตาม เพื่อเผยแพร่และประชา- ติดตั้งเสียงตามสายพร้อม 200,000 200,000 - - - เสียงตามสาย สามารถเผยแพร่และ ส านักปลดั 
 สายประจ าหมู่บ้าน สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที ่ อุปกรณ์ประจ าหมู่ 1 และ      ประจ า ม.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  
  เป็นประโยชน์ต่อประชาชน หมู่ 5 ต.แม่ข่า      และ ม.5 ข่าวสารที่เป็น  
  อย่างรวดเร็วท่ัวถึง        ประโยชน์ต่อ  
          ประชาชนอย่าง  
          รวดเร็วท่ัวถึง  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 รวม 1 โครงการ  จ านวนเงิน รวม 200,000 200,000 - - -    

 



 

๑๑๗ 

 

     7.3 กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ 
 (1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 โครงการวันเทศบาลและ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอัน จัดกิจกรรมวันเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน สร้างขวัญและ ส านักปลดั 
 วันท้องถิ่นไทย ดีงามของเทศบาล สร้าง หรือวันท้องถิ่นไทย      กิจกรรมที ่ ก าลังใจให้พนักงาน  
  กระบวนการมีส่วนร่วม       ด าเนินการ เทศบาล สร้างความ  
  ระหว่างหมู่บ้านกับเทศบาล       ตามโครงการ สามัคคีในหมู่คณะ  
            

2 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน ประชาชนในหมู่บ้าน ส านักปลดั 
 อ าเภอฝาง โครงการงาน ได้แสดงออกซึ่งความ โครงการงานรัฐพิธี และ      กิจกรรมที ่ มีส่วนร่วมถวาย  
 รัฐพิธีและงานราชพิธี จงรักภักดีต่อสถาบัน งานราชพิธีต่าง ๆ ตามที ่      ด าเนินการ ความจงรักภักด ี  
  พระมหากษัตริย์ และน้อม ได้รับอนมุัติ เช่น งานปิย      ตามโครงการ และร่วมเฉลิม  
  ร าลึกพระมหากรุณาธิคุณ มหาราช วันเฉลมิพระชนม       พระเกียรติฯ  
  ของพระมหากษัตรยิ์ที่ม ี พรรษา และงานราชพิธี         
  ต่อพสกนิกรชาวไทย ต่าง ๆ ฯลฯ         
            
            
            
            
            
            
            
 รวม 2 โครงการ  จ านวนเงิน รวม 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000    
            
 รวมท้ังสิ้น 51 โครงการ  จ านวนเงิน รวมท้ังสิ้น 7,447,722 5,550,322 5,613,022 6,787,622 5,920,822 รวม 5 ปี 31,319,510  

 



๑๑๘ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 

ส่วนที่  4 
การติดตามและประเมินผล 

 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
หมู่บ้าน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด 
ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดท าทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับ
แผนพัฒนาจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู่การจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น 

  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสู่
การบูรณาการร่วมกันให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ไทยแลนด์ 4.0 และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) จะต้องมีการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 
สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
จัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ดังนี้ 
 
 
 
 



๑๑๙ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 

แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นที่ต้องพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย  
 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) (5) 
 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) 
 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) (5) 
 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (5) 
 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5) 
 3.7 วิสัยทัศน ์ (5) 
 3.8 กลยุทธ ์ (5) 
 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) (5) 
 3.11 แผนงาน (5) 
 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
 รวม คะแนน 100 



๑๒๐ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ 
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1 .  ข้ อ มู ล ส ภ า พ
ทั่ ว ไ ป แ ล ะ ข้ อ มู ล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ/ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่ง
น้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 
2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

20 
(5) 

 

 3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม 
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 
4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(5)  

 5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(5)  

 7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดย
ใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Brainstorming) 

(5)  

2.  การวิ เ คร าะห์
ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ 

1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและ SDGs (Bottom-up/Top-down) 

20 
(5) 

 

 2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(5)  

 3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(5)  

 5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการพัฒนาใน
ปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ 

(5)  

 



๑๒๑ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็นการ 
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ 
  3.1 ยุทธศาสตร์
ชาติ  20 ปี  (พ.ศ. 
2561 – 2580) 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

60 
(5) 

 

  3.2 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

การก าหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็น
ยุทธศาสตร์หรือหมุดหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5)  

  3.3 เป้ าหมายการ
พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น 
(Sustainable Development 
Goals: SDGs) 

การก าหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ 
SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

  3.4 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความสอดคล้องหรือเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

(5)  

  3.5 ยุทธศาสตร์
ก า ร พั ฒ น า ข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น ใ น เ ข ต
จังหวัด 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องหรือเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดท าขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 

(5)  

. .3.6 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

การก าหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีจริงและเป็นไปตามหน้าที่
และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ 

(5)  

..3.7 วิสัยทัศน ์ การก าหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

  3.8 กลยุทธ์ การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้อง
ท าตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นค าถามที่ส าคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือ
ปัจจุบันเราก าลังท าอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร 

(5)  

  3.9 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

การก าหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะท าสิ่งใด 
เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร 

(5)  

  3.10 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ (positioning) 

การก าหนดและการวิเคราะห์จุดยินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความ
มุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลส าเร็จได้ 

(5)  
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แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็นการ 
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
  3.11 แผนงาน 

การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจ าแนกแผนงานตาม
รูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงาน
ตามวิธีการจ าแนกแผนงานการจัดท างบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่ 

(5)  

  3.12 ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ ใน
ภาพรวม 

การก าหนดและการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเช่ือมโยงกันอย่างไรเพื่อให้
การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหาภาค 

(5)  

รวมคะแนน 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100  



๑๒๓ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 10 

5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 30 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ (5) 
 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
 5.5 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (5) 
6. โครงการพัฒนาที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 35 
 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นท่ีน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม (5) 
 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นท่ีน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน (5) 
 6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
(5) 

 6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นท่ีน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ (5) 
 6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา 

ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(5) 

 6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

(5) 

 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหาร
จัดการน้ า 

(5) 

 รวม คะแนน 100 
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แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 
1 .  ก า ร ส รุ ป
ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร
พัฒนา 

1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ด าเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand 

Analysis)/Global Demand หรืออ่ืน ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10 

(5) 
 

2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะ
เกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือน า
เทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเช่ือมต่อ 
เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การก าหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ 
วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวน
ที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหน้าท่ีและอ านาจที่ได้ก าหนดไว้ 

10 

(5) 
 

2) การก าหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มี
การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ 
เป็นต้น 

(5)  

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การก าหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาใน
เชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการพื้นที่ ตรงต่อความต้องการ
ของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอ านาจ ประชาชนพึงพอใจ มี
ความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การ
ด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การ
ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณการด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

10 

(5) 
 

2) การก าหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Quantitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิง
คุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขท่ีประชาชนได้รับด้วยรูปแบบ
ของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5)  

 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 
4. ยุทธศาสตร์ กล
ยุทธ์  แผนงานการ
พัฒนา 

1) การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global 

Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยน าไปจัดท า
เป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 

10 

(5) 
 

2) การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ท้องถิ่น น าไปสู่การจัดท าโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดท า
บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม 

(5)  

5. โครงการพัฒนา
ต า ม แ ผ น พั ฒ น า
ท้องถิ่น 

  5.1 ความชัดเจน
ของช่ือโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว้ 
2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่ าจะ
พัฒนาอะไร หรือสิ่งท่ีจะท านั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 

25 

(5) 
 

  5 . 2  ก า ห น ด
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
โครงการ 

การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (Clear Objective) 

ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง จะเน ินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ 

(5)  

  5 . 3  เ ป้ า ห ม า ย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมายพื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานลงรายละเอียดให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่า
กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) จะน าไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ 
“งบประมาณ” 

(5)  

  5.4 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
ห ลั ก วิ ธี ก า ร
งบประมาณ 

1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดท า
บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทาง
ช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการก าหนดราคากลาง
และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

(5)  

 
 
 



๑๒๖ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 
5. ยุทธศาสตร์ กล
ยุทธ์  แผนงานการ
พัฒนา (ต่อ) 
  5.4 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
ห ลั ก วิ ธี ก า ร
งบประมาณ 

2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ ใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) 

(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 

(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 

(4) ลดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) 

(5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็น
จริงในเวลานั้น 

  

  5.5 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ 
(Measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การ
ก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาด
ว่าจะได้รับ) ตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นว่าจะด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จอย่างไร 
หรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การก าหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่ง
หนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ 

(5)  

  5.6 ผลที่คาดว่า
จะได้รับสอดคล้อง
กั บ โค ร งกา รและ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ที่
ก าหนดไว ้

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

6. โครงการพัฒนาที่
น า ไ ป จั ด ท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

 35  

  6 . 1  โ ค ร ง ก า ร
พัฒนาท้องถิ่นที่น าไป
จั ดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีใน
ภาพรวม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่น าไป
ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5)  

  6 . 2  โ ค ร ง ก า ร
พัฒนาท้องถิ่นที่น าไป
จั ดท างบประมาณ
รายจ่ายแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5)  

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไ้ข ครัง้ท่ี 2/2566 

 

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 
6. โครงการพัฒนาที่
น า ไ ป จั ด ท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี(ต่อ) 

   

  6.3 โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่น าไป
จั ดท างบประมาณ
รายจ่ายด้านการบริการ
จั ด ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหาร
จัดการอนุรั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่ งแวดล้อมหรือบ ารุ งรั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5)  

  6.4 โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่
น า ไ ป จั ด ท า
งบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับสุขภาวะ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการ
เกี่ยวกับสุขภาวะหรือการด าเนินการดา้นการสาธารณสุข จ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5)  

  6.5 โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่
น า ไ ป จั ด ท า
งบประมาณรายจ่าย
เ กี่ ย ว กั บ ด้ า น
การศึ กษา  ศิ ลปะ 
วั ฒนธรรม  จารี ต
ประเพณี  และภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้าน
การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5)  

  6.6 โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่
น า ไ ป จั ด ท า
งบประมาณรายจ่าย
เ กี่ ย ว กั บ ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน 
ฯลฯ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5)  

  6 . 7  โ ค ร ง ก า ร
พัฒนาท้องถิ่นที่น าไป
จั ดท างบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
การบริหารจัดการน้ า 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้าน
การบริหารจัดการน า เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ า ขุด ติดตั้ง หรือการ
บริหารจัดการน้ ารวมถึงน้ าประปา ฯลฯ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5)  

รวม 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100  

 












