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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่าเดิม คือ สุขาภิบาลบ้านแม่ข่า อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดตั้ง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ 22 เมษายน 2535 และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตาบล
บ้านแม่ข่า ตาม พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลบ้านแม่ข่าเป็นเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า พ.ศ. 2542
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
ทิศเหนือ ตั้งหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้ งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข
1249 แยกทางหลวงหมายเลข 107-ดอยอ่างขาง ไปทางทิศเหนือ ระยะ 200 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุด
ศูนย์กลางที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 แยกทางหลวงหมายเลข 107-ดอยอ่างขาง บรรจบกับทางหลวง
จังหวัดหมายเลข 1249 แยกทางหลวงหมายเลข 107-ดอยอ่างขาง ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 1,00 เมตร
จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1249 แยกทางหลวง
หมายเลข 107 - ดอยอ่างขาง ระยะ 200 เมตร ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางกลาง
แผ่นดินหมายเลข 107 ต่อเขตเทศบาลเชียงใหม่ควบคุม-ฝาง ฟากตะวันตก
จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ต่อเขตเทศบาล
เชียงใหม่ควบคุม -ฝาง ไปทางทิศตะวันออกผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ต่อเขตเทศบาลเชียงใหม่
ควบคุม-ฝาง และลาน้าฝางถึงหลักเขตที่ 3 ซึง่ ตัง้ อยูร่ มิ ลาน้าฝางฝัง่ ตะวันออก
ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบริมน้าฝาง ฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ ผ่านถนนไป
บ้านเด่นผักแคบถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมลาน้าฝางฝั่งตะวันออก ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 107 ต่อเขตเทศบาลเชียงใหม่ควบคุม-ฝาง ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนแม่ข่า -ดง
ป่าลัน บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ต่อเขตเทศบาลเชียงใหม่ควบคุม -ฝาง ตามแนวทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 107 ต่อเขตเทศบาลเชียงใหม่ควบคุม-ฝาง ไปทางทิศใต้ระยะ 100 เมตร
ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ต่อเขต
เทศบาลเชีย งใหม่ควบคุม -ฝาง ไปทางทิศตะวันตกผ่ านทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข 107 ต่อเขตเทศบาล
เชียงใหม่ควบคุม-ฝาง ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนแม่ข่า-ดงป่าลันฟากใต้
จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบถนนแม่ข่า-ดงป่าลันฟากใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขต
ที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนแม่ข่า-ดงป่าลันฟากใต้ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนแม่ข่า -ดงป่าลัน บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ต่อเขตเทศบาลเชียงใหม่ควบคุม-ฝาง ตามแนวถนนแม่ข่า-ดงป่าลันไปทางทิศ
ตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะ 700 เมตร
ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือผ่านถนนแม่ข่า-ดงป่าลันถึงหลักเขตที่
7 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนแม่ข่า -บ้านยาง ฟากใต้ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนแม่ข่า -บ้านยาง บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ต่อเขตเทศบาลเชียงใหม่ควบคุม-ฝาง ตามแนวถนนแม่ข่า-บ้านยางไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ 900 เมตร
จากหลักที่ 7 เป็นเส้นตรงทางทิศเหนือ ผ่านถนนแม่ข่า -บ้านยาง และทางหลวงจังหวัดหมายเลข
1249 แยกทางหลวงหมายเลข 107-ดอยอ่างขาง บรรจบกับหลักเขตที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไป
ทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 เป็นระยะทางประมาณ 135 กิโลเมตร
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิอากาศ (ปี 2557 - 2561)
1. อุณหภูมิเฉลี่ย
เนื่ อ งจากจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ อ ยู่ ท างภาคเหนื อ ตอนบน พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ภู เ ขาสู ง
สลับซับซ้อนปกคลุม ทาให้มีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ย 32.2 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศร้อนที่สุดอยู่ในเดือนเมษายน เคยตรวจอุณหภูมิสูงที่สุดได้ 42.5
องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ อาเภอเมือง ส่วนฤดูหนาวมี
อากาศหนาวเย็น อุณหภูมิตาสุ
่ ดเฉลี่ย 20.8 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศหนาวที่สุดอยู่ในเดื อนมกราคม ซึ่งเคย
ตรวจอุณหภูมิต่าที่สุดของ จังหวัดนี้ 3.7 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2517 ที่สถานีอากาศเกษตร
แม่โจ้ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
2. ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย (ปี 2561)
จังหวัดเชียงใหม่ มีฝนตลอดปีเฉลี่ยทั้งจังหวัดประมาณ 1,100 มิลลิเมตร โดยพื้นที่
ตอนบนของจังหวัด บริเวณอาเภอฝาง เวียงแหง เชียงดาว และไชยปราการ มีปริมาณฝนสูงกว่า 1,200
มิลลิเมตร ซึ่งสูงกว่าบริเวณอื่น ๆ ส่วนพื้นที่ทางตอนล่างบริเวณอาเภอดอยเต่า จอมทอง แม่แจ่ม แม่ว าง และ
ตอนกลางของจังหวัดบริเวณอาเภอแม่ริม สันทราย และสันกาแพง มีปริมาณฝนต่ากว่า 1,000 มิลลิเมตร
บริเวณอาเภอเมืองมีปริมาณฝนตลอดปีประมาณ 1,130.6 มิลลิเมตร และมีฝนตกประมาณ 118 วัน เดือนที่
มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม มีปริมาณฝนเฉลี่ย 217 มิลลิเมตร และฝนตกประมาณ 21 วัน ปริมาณฝน
มากที่สุดใน 1 วัน วัดได้ 166.5 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2511
3. พายุหมุนเขตร้อน
พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวผ่านเข้ามาในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ มีแหล่งกาเนิด
จากทะเลจีนใต้และ มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก โดยเคลื่อนตัวทางตะวันตกผ่านประเทศเวียดนาม
หรือลาวก่อนเข้าสู่ ภาคเหนือของประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทาให้พายุส่วนใหญ่อ่อนกาลังลงอยู่ในขั้น
พายุดีเปรสชั่น และไม่ ก่อให้เกิดความเสียหายเนื่องจากลมแรงมากนัก แต่จะทาให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากจน
เกิดน้าท่วมฉับพลันได้ ในบางพื้นที่ พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสเคลื่อนผ่านจังหวัดนี้ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
จนถึงเดือนตุลาคม โดยเฉพาะ ช่วงตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนกันยายน เป็นระยะที่พายุหมุน
เขตร้อนมีโอกาสเคลื่อนเข้าสู่ จังหวัดนี้ได้มากที่สุด จากสถิติในคาบ 66 ปีตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2559 มีพายุ
เคลื่อนเข้ามาทั้งสิ้น 37 ลูก และมีกาลังแรง ขนาดพายุดีเปรสชั่นทั้งหมด โดยเข้าในเดือนพฤษภาคม 2 ลูก
(2518, 2525) เดือนกรกฎาคม 7 ลูก (2506, 2512, 2514, 2521, 2536, 2537, 2554) เดือน
สิงหาคม 7 ลูก (2504, 2508, 2513, 2516, 2521, 2530, 2550) เดือนกันยายน 15 ลูก (2494,
2503, 2507, 2508(3), 2512(2), 2513(2), 2518, 2520, 2521, 2523, 2529) และเดือน
ตุลาคม 6 ลูก (2504, 2507, 2524, 2526, 2532, 2550)
4. ทิศทางลมในแต่ละฤดู สามารถแบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อนอบ
อ้าวทั่วไป โดยเฉพาะในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าว มากที่สุดในรอบปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระยะที่ลมมรสุม
ตะวัน ตกเฉีย ง ใต้พัดเข้าสู่ ป ระเทศไทย อากาศจะเริ่มชุ่มชื้น และมีฝ นตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมเป็นต้นไป เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม
ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้ง เดือนที่มีอากาศหนาวที่สุด
คือเดือนมกราคม
ที่มา : ศูนย์ภูมิอากาศ สานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา มิถุนายน 2560

1.4 ลักษณะของดิน
เป็นดินร่วน การใช้ที่ดิน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและใช้เป็นที่อยู่
อาศัย พื้นที่ซึ่งตัดเป็นถนนสายหลักใช้ในการประกอบอาชีพพาณิชยกรรม
ลักษณะการใช้ที่ดิน
การใช้ประโยชน์จากที่ดินในเขตเทศบาล ดังนี้
- พื้นที่พักอาศัย
800 ไร่
- พื้นที่เกษตรกรรม
98 ไร่
- พื้นที่พาณิชยกรรม
21 ไร่
- พื้นที่อุตสาหกรรม
27 ไร่
- พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ
15 ไร่
- พื้นที่ตั้งสถานศึกษา
12 ไร่
- พื้นทีส่ าธารณะประโยชน์
16 ไร่
- พื้นที่ว่าง
81 ไร่
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
แม่น้าที่ใช้ในการเกษตรกรรมในเขตเทศบาล มีจานวน 3 สาย ได้แก่
(1) แม่น้าฝาง
(2) ลาน้าแม่ข่า
(3) ลาน้าแม่ข่าน้อย
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ลักษณะขอบเขตการปกครอง มีพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ตาบลแม่ข่า โดยแบ่ง
ออกเป็น 6 ชุมชน ได้แก่
หมู่ที่
1
5

ชื่อชุมชน
ชุมชนสบข่า
ชุมชนสันต้นแหน
ชุมชนรักสายธารใส
ชุมชนมงคลพัฒนา
ชุมชนรวมประชาสามัคคี
ชุมชนประชาร่วมใจ

ประธานชุมชน
นางอาพันธ์ อุษา
นายสันติ
พรมเสน
นางสมจิตต์ นวนอ่อน
นางประนอม กันธา
นางนิตยา
พรมพิงค์
นางสาวนงเยาว์ เมืองมูล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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มีพื้นที่ทั้งหมด 2.54 ตารางกิโลเมตร
ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 831 กิโลเมตร
ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 129 กิโลเมตร
ห่างจากที่ว่าการอาเภอเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 129 กิโลเมตร
อาณาเขตและพิกัดแผนที่แสดงขอบเขตของเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
ทิศเหนือ
ติดต่อ บ้านล้องอ้อ
หมู่ 5 ตาบลแม่สูน อาเภอฝาง
ทิศใต้
ติดต่อ บ้านห้วยโจ้
หมู่ 4 ตาบลแม่ข่า อาเภอฝาง
ทิศตะวันออก ติดต่อ บ้านหล่ายฝาง
หมู่ 6 ตาบลแม่ข่า อาเภอฝาง
ทิศตะวันตก ติดต่อ บ้านแม่งอนขี้เหล็ก หมู่ 4 ตาบลแม่งอน อาเภอฝาง
บ้านสันม่วง
หมู่ 3 ตาบลแม่ข่า อาเภอฝาง
บ้านแม่งอนกลาง หมู่ 14 ตาบลแม่งอน อาเภอฝาง
2.2 การเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งของเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ครั้งล่าสุด
แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ข่า วัดอุดมมงคล และวัด
หาดสาราญ
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,658 คน
จานวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,286 คน
คิดเป็นร้อยละ 77.56
ที่มา : สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
รายการ
ปี 2557
ประชากรชาย
983
ประชากรหญิง
1,041
รวมประชากร
1,024
ครัวเรือน
852

ปี 2558
979
1,015
1,994
855

ปี 2559
983
1,018
2,001
862

ปี 2560
968
995
1,963
889

ปี 2561
963
988
1,951
889

ที่มา : สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
ณ เดือน พฤษภาคม 2562

ข้อมูลประชากร จาแนกตามเขตการปกครอง
จานวนประชากร
หมู่
จานวน
ชื่อหมู่บ้าน
ผู้นาหมู่บ้าน
ที่
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
บ้านสบข่า และ
นายบุญส่ง มูลวรรณา
1
286
303
589
316
บ้านสันต้นแหน
(ผูใ้ หญ่บ้าน)
นายบุญส่ง หลวงคา
5 บ้านแม่ข่า
671
681 1,352
570
(ผู้ใหญ่บ้าน)
รวม
957
984 1,941
886
ที่มา : สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
จานวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
จานวนประชากรแยกตามช่วงอายุ
ลาดับ
ช่วงอายุ
ชาย
หญิง
รวม
1 แรกเกิด – 10 ปี
100
65
165
2 อายุ 11 – 20 ปี
96
86
182
3 อายุ 21 – 30 ปี
151
125
276
4 อายุ 31 – 40 ปี
149
133
282
5 อายุ 41 – 50 ปี
116
161
277
6 อายุ 51 – 60 ปี
208
234
442
7 อายุ 61 – 70 ปี
97
109
206
8 อายุ 71 – 80 ปี
36
47
83
9 อายุ 81 – 90 ปี
22
45
67
10 อายุ 91 ปีขึ้นไป
1
3
4
รวม
984
1,013
1,997
ที่มา : สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า มีสถานศึกษาในพื้นที่ จานวน 3 แห่ง คือ
1. โรงเรียนบ้านแม่ข่า โดยเป็นโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่าได้ดาเนินการจัดตั้งขึ้น
โดยเปิดสอนในระดับ อนุบาล 1 , อนุบาล 2 และอนุบาล 3
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า โดยเปิดรับเด็กระหว่าง อายุ 2 - 3 ปี
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
1. จานวนโรงเรียน
1
แห่ง
2. จานวนห้องเรียน
1
ห้องเรียน
3. จานวนนักเรียน
19
คน
4. จานวนครู อาจารย์
2
คน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
1. จานวนโรงเรียน
1
แห่ง
2. จานวนห้องเรียน
3
ห้องเรียน
3. จานวนนักเรียน
83
คน
4. จานวนครู อาจารย์
6
คน
ที่มา : กองการศึกษา ฯ เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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4.2 สาธารณสุข
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข จานวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่ข่า
2. คลินิกเอกชนเอกชน จานวน 2 แห่ง
3. ศูนย์บริการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาล ประกอบไปด้วย
- พยาบาล
จานวน 2 คน
- นักวิชาการสาธารณสุข
จานวน 2 คน
- นักวิชาการทันตสาธารณสุข
จานวน 1 คน
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข
จานวน 1 คน
- แพทย์แผนไทย
จานวน 1 คน
4. ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ – กู้ภัย) มีเจ้าหน้าที่ จานวน 7 คน
5. สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในศูนย์บริการสาธารณสุข
- ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล จานวน 23,658 คน/ปี
- ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่ข่า ดังนี้
ความดันโลหิตสูง
จานวน 6,689 ครั้ง/ปี
เบาหวาน
จานวน 1,707 ครั้ง/ปี
หวัด
จานวน 2,148 ครั้ง/ปี
คออักเสบ
จานวน 118 ครั้ง/ปี
ปวดท้อง (อาหารไม่ย่อย)
จานวน 970 ครั้ง/ปี
วิงเวียนศีรษะ
จานวน 570 ครั้ง/ปี
ปวดหลัง ปวดเอว
จานวน 294 ครั้ง/ปี
คอเรสเตอรอลสูง
จานวน 993 ครั้ง/ปี
ถุงลมโป่งพอง
จานวน 150 ครั้ง/ปี
ไตรกลีเซอไลด์ในเลือดสูง
จานวน 711 ครั้ง/ปี
ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่ข่า ปี 2561

4.3 อาชญากรรม ปี 2561
ประเภทความผิด

จานวน (คดี)

1. คดีความผิดเกี่ยวกับ ชีวิต ร่างกายและเพศ

8

2. คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

5

3. คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

52

4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย (ด้านการจราจร)

6

รวมทั้งสิ้น

71
ที่มา : สถานีตารวจชุมชนตาบลแม่ข่า ประจาปี พ.ศ. ๒๕61

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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4.4 ยาเสพติด
โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาล
ตาบลบ้านแม่ข่า ที่ดาเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด มีจานวน 3 โครงการ คือ
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จานวน 50,000 บาท
2. อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอฝาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอฝาง (ศป.ปส.อ.ฝาง) จานวน 50,000
บาท
3. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จานวน 21,000 บาท
ที่มา : สานักปลัด เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า

4.5 การสังคมสงเคราะห์
จานวนผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ภายในเขตเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
1. ผู้พิการ
จานวน 68 คน
2. ผู้สูงอายุ
จานวน 420 คน
3. ผู้ป่วยเอดส์
จานวน 16 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน 504 คน
ที่มา : งานพัฒนาชุมชน สานักปลัด เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
- การคมนาคม/ขนส่ง ใช้เส้นทางบกโดยใช้ถนนโชตนาสาย 107 เป็นเส้นทางหลักในการ
คมนาคมขนส่ งการจราจร มีผู้ใช้ยวดยานพาหนะทางบก คือ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในเส้นทางหลั ก
การจราจร คับคั่งใช้ช่วงเร่งด่วน แต่สภาพการจราจรยังไม่ติดขัดมีสภาพคล่อง
ถนนที่ใช้ในการคมนาคมและสัญจรไปมาเพื่อความสะดวกสบาย ดังนี้
(1) ถนนคอนกรีต
จานวน 36 สาย
(2) ถนนดินลูกรัง
จานวน 1 สาย
(3) ถนน / ทางแยกที่มีปัญหาจราจร ได้แก่
- ทางแยกดอยอ่างขาง
- ทางแยกซอย 4 (ทางไปบ้านยาง)
- ทางแยกซอย 16 (แยก รพ.สต.แม่ข่า)
- ทางแยกซอย 23 (ทางไปบ้านหล่ายฝาง)
สะพานที่ใช้ในการคมนาคมและสัญจรไปมาเพื่อความสะดวกสบาย ประกอบด้วย
(1) สะพานคอนกรีต
จานวน 5 แห่ง
ที่มา : กองช่าง เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า

5.2 การไฟฟ้า
- ประชาชนมีอัตราการใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน นอกจากนี้เทศบาลยังมีบริการสาธารณะ (ไฟฟ้าส่อง
สว่าง) ในถนนซอยภายในเขตเทศบาล เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
- หน่วยงานเจ้าของไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอฝาง
- ไฟฟ้าสาธารณะ ครอบคลุมถนนโชตนาสาย 107 ตลอดสาย
ที่มา : กองช่าง เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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5.3 การประปา
การให้บริการเกี่ยวกับการประปา
ปัจจุบันเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ได้ให้บริการน้าประปาแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
อย่ างเพียงพอและทั่วถึง ทุกครัว เรื อน จ านวน 886 ครัว เรือน โดยมีการเจาะบ่อน้าบาดาลเป็นแหล่งผลิ ต
น้าประปาภายในบริเวณสานักงานเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า และซอย 18 ทั้งหมด 2 แห่ง
(1) ปริมาณน้าประปาที่ผลิตได้
จานวน 330 ลูกบาศก์เมตร / วัน
(2) ปริมาณน้าประปาที่ใช้ในครัวเรือน จานวน 330 ลูกบาศก์เมตร / วัน
ที่มา : งานกิจการประปา กองช่าง เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่
ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

5.4 โทรศัพท์
- สถานีบริการโทรศัพท์ของบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จากัด จานวน 1 แห่ง
- มีการให้บริการทั้งโทรศัพท์ประจาที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายใต้การให้บริการของ บริษัท
TOT และ 3BB
- มีการให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ายครอบคลุ มพื้นที่ทั้งหมด โดยผู้ให้บริการ
ได้แก่ AIS , DTAC , TRUE และ MY CAT
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ไปรษณีย์
- ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข ปัจจุบันยังไม่มีระบบบริการทางไปรษณีย์ในเขตเทศบาล ต้องไปใช้
บริการที่สานักงานไปรษณีย์โทรเลขอาเภอไชยปราการระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และสานักงานไปรษณีย์
โทรเลขอาเภอฝาง ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร
สถานีวิทยุ
(1) สถานีวิทยุกระจายเสียง มีอยู่เพียงสถานีเดียว คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงอาเภอฝาง ซึ่งตั้งอยู่
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จุดเรียนรู้วิทยุชุมชน 15 แห่ง ตั้งอยู่
เขต อ.ฝาง 9 แห่ง อ.แม่อาย 3 แห่ง อ.ไชยปราการ 3 แห่ง
(2) ระบบเสียงตามสาย เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่าได้มีการให้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทาง
ราชการ และดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจาทุกวัน โดยใช้เสียงตามสายเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ของเทศบาล
(3) หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ ประกอบด้วย
- ข่ายวิทยุสื่อสารของเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
- ข่ายวิทยุสื่อสารของอาเภอฝาง
- ข่ายวิทยุสื่อสารของสถานีตารวจชุมชนตาบลแม่ข่า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ / รายได้ประชากร
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่าส่วนใหญ่ประกอบ อาชีพเกษตรกรรม
รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย ประเภทร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของชา และร้านอาหารขนาดเล็ก
 การเกษตรกรรม
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่ า จะมีที่ดินทากินเป็นของตนเอง ประมาณ 250
ครั ว เรื อ น ผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ ส าคัญ ได้ แ ก่ ส้ ม เขี ย วหวาน ลิ้ น จี่ ล าไย มะม่ ว ง ข้ า วโพด กระเที ย ม
หอมหัวใหญ่ ข้าว และผัก
6.2 การประมง
- ผู้เลี้ยงสัตว์น้าจืดในเขตเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ปี 2561 จานวน 3 ราย
ประกอบไปด้วย ปลานิล ,ปลาดุก ,ปลาสวาย ,ปลาตะเพียน
- จานวนครัวเรือนประมง เขต อาเภอฝาง ปี 2561
จานวน 814 ครัวเรือน
ข้อมูลจาก : สานักงานประมงอาเภอฝาง ณ เดือนตุลาคม 2561

6.3 การปศุสัตว์
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ไม่มีโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่เทศบาลฯ มีจานวนสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ดังนี้
1. สุนัข
จานวน
348 ตัว
2. แมว
จานวน
302 ตัว
รวมจานวนทั้งสิ้น
650 ตัว
ข้อมูล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ประจาปี 2562
ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

6.4 การบริการ
สถานประกอบการด้านบริการ ในเขตเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ประกอบด้วย ร้านค้า และสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ดังนี้
1. ตลาดสด
จานวน
1 แห่ง
2. ร้านค้าทั่วไป
จานวน 120 แห่ง
3. โรงแรม/ที่พัก
จานวน
1 แห่ง
4. สถานที่จาหน่ายอาหาร
จานวน
1 แห่ง
5. สถานประกอบการเทศพาณิชย์ (กิจการประปา) จานวน
2 แห่ง
ข้อมูล : งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า

6.5 การท่องเที่ยว
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า เป็นเทศบาลเล็กๆ ซึ่งมีพื้นที่เพียง 2.54 ตารางกิโลเมตร จึงไม่มีสถานที่
ทองเที่ยว แต่เป็นทางผ่านขึ้นไปดอยอ่างขาง และอาเภอแม่อาย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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6.6 การอุตสาหกรรม
ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า สามารถแยกได้ ดังนี้
1. อุตสาหกรรมขนาดเล็กผลิตได้ในครัวเรือน ประกอบด้วย อู่ซ่อมรถยนต์ และอุตสาหกรรม
ห้องเย็น
2. อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีอยู่เพียงแห่งเดี ยว คือ โรงงานช้างอวอร์ด (1995) จากัด โดย
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในรูปอาหารกระป๋อง จาหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
สถานประกอบการด้านพาณิชกรรม ดังนี้
1. ร้านค้าทั่วไป
จานวน 120 แห่ง
2. ร้านเพชร/ทอง
จานวน 1 แห่ง
3. ร้านจาหน่ายรถจักรยานยนต์
จานวน 1 แห่ง
4. ตลาดสด
จานวน 2 แห่ง
5. ร้านตัดผม
จานวน 7 แห่ง
6.8 แรงงาน
- แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับมัธยมศึกษาหรือต่ากว่า
- แรงงานต่า งด้ าว ที่ เป็ นสั ญชาติเ มีย นมาร์ ส่ ว นใหญ่แ รงงานต่า งด้ าวจะทางานเกี่ย วกั บ
กิจกรรมการเกษตร การก่อสร้าง และปศุสัตว์
- แรงงานในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเน้นการทาเกษตรกรรม เนื่องจากบริบทของพื้นที่ยังเป็นพื้นที่ ถึง
เมืองกึ่งชนบท
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่าส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด ดังนี้
(1) วัดอุดมมงคล
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
(2) วัดหาดสาราญ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
ที่มา : กองการศึกษาฯ เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า

7.2 ประเพณีและงานประจาปี
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่ามีการอนุรักษ์และปฏิบัติสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่
สาคัญของท้องถิ่น ดังนี้
(1) ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายนของทุกปีจะประกอบพิธีสรงน้าพระ พิธีรดน้าดาหั ว
ผู้สูงอายุและบุคคลที่ประชาชนเคารพนับถือในเขตเทศบาล นายกเทศมนตรี นายอาเภอฝาง และผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ประชาชนยังได้มีการเล่นน้าสงกรานต์ตลอดสองฟากถนน
(2) ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี ประชาชนจะมีการทาบุญ
เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยจะมีการตั้งขบวนแห่เทียนพรรษาภายในบริเวณสานักงานเทศบาล แล้วแห่ไปถวายยัง
วัดที่อยู่ในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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(3) ประเพณีลอยกระทงประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยจะมีการประกวดการ
ประดิษฐ์กระทงเล็ก การประกวดแต่งซุ้มประตูป่า การแข่งขันชกมวยทะเล และงานมหรสพภายในงาน
(4) ประเพณีปอยหลวง ประมาณเดือนเมษายนของปีที่มีการฉลองศาสนสถานที่มี การสร้าง
ขึ้นใหม่ภายในบริเวณวัดจะมีขบวนแห่ครัวทานของประชาชนในเขตเทศบาล และประชาชนจากพื้นที่ใกล้เคียง
ไปทาบุญที่วัด
ที่มา : กองการศึกษาฯ เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น
ประชากรในเขตเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่าส่วนใหญ่จะใช้การสื่อสารด้วยภาษาท้องถิ่น (คาเมือง)
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
- การสานตะกร้า ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก จากเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ ฯลฯ
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า
แหล่งน้าที่ใช้ในพื้นที่การเกษตรกรรม มีจานวน 3 สาย ได้แก่ แม่น้าฝาง ลาน้าแม่ข่า และลาน้า
แม่ข่าน้อย
8.2 ป่าไม้
เนื่องจากบริบทของพื้นที่เป็นลักษณะชุมชนกึ่งชนบทกึ่งชุมชนเมือง จึงทาให้ไม่มีป่าไม้ มีเพียงแต่
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
8.3 ภูเขา
เนื่องจากบริบทของพื้นที่เป็นลักษณะชุมชนกึ่งชนบทกึ่งชุมชนเมือง จึงทาให้ไม่ภูเขา
9. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้า)
9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
เทศบาลต าบลต าบลบ้ า นแม่ ข่ า มี เ ส้ น ทางการคมนาคมไปมาระหว่ า งจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ป็ น
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ถนนโชตนา) ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือเป็น
ระยะทาง 135 กิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอฝางลงมาทางทิศใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร ส่วนถนน
และซอยซึ่งใช้คมนาคมระหว่างชุมชนในเขตเทศบาล มีทั้งถนนลาดยางแอสฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
ถนนลูกรัง
9.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้ า นแม่ ข่ า จะมี ที่ ดิ น ท ากิ น เป็ น ของตนเอง ประมาณ 250
ครั ว เรื อน ผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ส้ มเขีย วหวาน ลิ้ นจี่ ล าไย มะม่ว ง ข้า วโพด กระเทีย ม
หอมหัวใหญ่ ข้าว และผัก
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9.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
แหล่งน้าทางการเกษตร (แหล่งน้าธรรมชาติ)
แม่น้าที่ใช้ในการเกษตรกรรมในเขตเทศบาล มีจานวน 3 สาย ได้แก่
(1) แม่น้าฝาง
(2) ลาน้าแม่ข่า
(3) ลาน้าแม่ข่าน้อย
แหล่งน้าทางการเกษตร (มนุษย์สร้าง)
(1) ฝายเก็บน้า (หลังโรงงานช้างอวอร์ด) จานวน 1 แห่ง
ที่มา : ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แบบสารวจข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) : LSEP

9.4 ข้อมูลด้านน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
ปัจจุบันเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ได้ให้บริการน้าประปาแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
อย่ างเพีย งพอและทั่วถึง ทุกครั ว เรื อน โดยมีการเจาะบ่อน้าบาดาลเป็นแหล่ งผลิ ตน้าประปาภายในบริเวณ
สานักงานเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ดังนี้
(1) ปริมาณน้าประปาที่ผลิตได้
จานวน 330 ลูกบาศก์เมตร / วัน
(2) ปริมาณน้าประปาที่ใช้ในครัวเรือน จานวน 330 ลูกบาศก์เมตร / วัน
ในเขตเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ไม่มีบ่อบาดาลสาธารณะ บ่อน้าตื้นเขิน ระบบประปา (การประปา
ส่วนภูมิภาค) และแหล่งน้าธรรมชาติ
ที่มา : งานกิจการประปา กองช่าง เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่

10. อื่น ๆ
10.1 ด้านกีฬา นันทนาการ การพักผ่อน
(1) ลานกีฬาอเนกประสงค์
(2) สนามตะกร้อ
(3) สวนสาธารณะ
(4) สนามบาสเก็ตบอล
(5) สนามเปตอง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2
2
1
1
4

แห่ง
สนาม
แห่ง
สนาม
สนาม

10.2 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(1) รถยนต์ดับเพลิง
จุน้าได้ 4,000 ลิตร จานวน
(2) รถบรรทุกน้าดับเพลิง จุน้าได้ 6,000 ลิตร จานวน
(3) รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว
จานวน
(4) รถตู้พยาบาลฉุกเฉิน
จานวน

1
1
1
1

คัน
คัน
คัน
คัน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
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ส่วนที่ ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
โดยที่รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กาหนดให๎รัฐพึงจัดให๎มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช๎เป็นกรอบในการจัดทาแผนตํางๆให๎สอดคล๎อง
และบูรณาการกันเพื่อให๎เกิดเป็นพลังผลักดันรํวมกันไปสูํเปูาหมายดังกลําว โดยให๎เป็นไปตามที่กาหนดในกฎหมาย
วําด๎วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และตํอมาได๎มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกาหนดให๎มีการแตํงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบ
ในการจัดทารํางยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิธีการการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดทารํางยุทธศาสตร์ชาติ ในการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกาหนดมาตรการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนทุกภาคสํวน
ดาเนินการให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่ อ ให๎ เ ป็ น ไปตามที่ ก าหนดในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท า ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ด๎ แ ตํ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด๎ า นตํ า งๆ รวม ๖ คณะอั น
ประกอบด๎วย คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด๎า นการ
สร๎างความสามารถในการแขํงขัน คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ คณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด๎ า นการสร๎ า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คม
คณะกรรมการจั ดท ายุ ทธศาสตร์ ช าติ ด๎า นการสร๎างการเติบโตบนคุณ ภาพชีวิ ตที่ เป็ นมิต รตํ อสิ่ งแวดล๎ อ ม และ
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบ
ในการดาเนินการจัดทารํางยุทธศาสตร์ชาติให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด ตลอดจนได๎จัดให๎
มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหนํวยงานของรั ฐที่เกี่ยวข๎องอยํางกว๎างขวางเพื่อประกอบการพิจารณา
จัดทารํางยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกาหนดแล๎ว
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต๎องนาไปสูํการปฏิบัติเพื่อให๎ประเทศไทยบรรลุวิสัยทั ศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ชํวงเวลาดังกลําว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
๑. บทนา
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตํแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑ เป็น
ต๎นมาได๎สํงผลให๎ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด๎านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได๎รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุํมบนของกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลาง ในด๎านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสํงผลให๎
ประเทศไทยหลุดพ๎นจากการเป็นประเทศยากจน และในด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ประเทศไทยมีข๎อได๎เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อยํางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท๎าทายตํอการพัฒนาที่สาคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทาง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
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เศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร๎อยละ ๓.๙ ถือวําอยูํในระดับต่ากวําศักยภาพ เมื่อเทียบกับร๎อยละ ๖.๐ ตํอปีในชํวงเวลา
เกือบ ๖ ทศวรรษที่ผํานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกที่ยังไมํฟื้นตัวได๎เต็มที่โครงสร๎างเศรษฐกิจไทยที่ยังไมํสามารถขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรมได๎อยํางเต็ม
ประสิ ทธิภ าพภาคบริ การและภาคเกษตรมีผ ลิ ตภาพการผลิ ตในระดับต่า ขาดการนาเทคโนโลยีเข๎ามาเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไมํสอดคล๎องกับความ
ต๎องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ
นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชํวงวัยยังคงเป็นปัจจัยท๎าทาย
สาคัญตํอการพัฒนาประเทศ แม๎วําการเข๎าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร๎าง
พื้นฐานตํางๆ และการคุ๎มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แตํยังคงมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพการให๎บริการที่มีมาตรฐานแตกตํางกันระหวํางพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทาให๎ประเทศไทยยังคงมี
ปัญหาความเหลื่อมล้าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด๎านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท๎าทายในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศให๎ประชาชนมีรายได๎สูงขึ้นและแก๎ปัญหาความเหลื่อมล้าอยํางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์
ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช๎ และการรักษาทรัพยากรอยํางบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผํานมายังขาดความ
ชัดเจน สํงผลให๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศยังมีปัญหาการใช๎อยํางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลง
อยํางรวดเร็ว
ทั้งนี้ ปัญหาดังกลําวข๎างต๎นมีสาเหตุสํวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความตํอเนื่องและความยืดหยุํนในการตอบสนองตํอความต๎องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต๎องเสริมสร๎างให๎เกิดความเข๎มแข็ง ลดความ
ขัดแย๎งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้า ความไมํเสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสํงเสริมคนในชาติให๎ยึดมั่นสถาบันหลัก
เป็นศูนย์รวมจิตใจให๎เกิดความรักและความสามัคคี
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรที่มีสัดสํวนประชากรวัยแรงงานและ
วัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่จะทาให๎การพัฒนาประเทศใน
มิติตําง ๆ มีความท๎าทายมากขึ้น ทั้งในสํวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลัง ของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อ
ดูแลผู๎สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท๎าทายตํอการขับเคลื่อนประเทศไปสูํการเป็น
ประเทศพัฒนาแล๎ว
๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
แม๎วําประเทศไทยจะมีตาแหนํงที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค
และเป็นประตูสูํเอเชีย แตํการที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ๎านหลายประเทศ ทาให๎ปัญหาด๎านเขตแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ๎ านยังคงเป็นความท๎าทายด๎านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต๎องให๎
ความสาคัญกับปัญหาด๎านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ๎อน ละเอียดอํอน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจ
เป็ น ประเด็นท๎าทายตํอการสร๎ างบรรยากาศความไว๎ว างใจระหวํางรัฐ กับประชาชนและระหวํางประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร๎างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนาไปสูํการแก๎ปัญหาความขัดแย๎งระหวํางกลุํม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่ แตกตํางกันอยํางยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาท
ของประเทศมหาอานาจ ที่อาจกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูํระบบหลายขั้วอานาจ หรือเกิดการย๎ายขั้วอานาจทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจสํงผลกระทบตํอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไมํใชํรัฐ อาทิ
องค์การระหวํางประเทศ และบรรษัทข๎ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกาหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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และมาตรฐานสากลตํางๆ ทั้งในด๎านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุํมเศรษฐกิจและการเปิดเสรีใน
ภูมิภาคที่นาไปสูํความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงด๎านอาชญากรรมข๎ามชาติและเศรษฐกิจนอก
ระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค๎ามนุษย์ และการลักลอบเข๎าเมือง
ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวั ฒน์และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่ได๎รั บการพัฒ นาอยํ างก๎าวกระโดดจะกํอให๎เกิดนวัตกรรมอยํางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข๎อมูลขนาดใหญํ หุํนยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหมํ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอยํางแนวโน๎มการพัฒนาเทคโนโลยีอยํางก๎าวกระโดดเหลํานี้ คาดวําจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ชํวยทาให๎เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน๎มที่จะกลับมาขยายตัวได๎เข๎มแข็งขึ้น
แนวโน๎มสาคัญที่จาเป็นต๎องมีการติดตามอยํางใกล๎ชิด อาทิการรวมกลุํมทางการค๎าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแขํงขันที่คาดวําจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร๎างความหลากหลายของสินค๎า
และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหมํๆ
นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวําจะเข๎าสูํการเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะ
กํอให๎เกิดโอกาสใหมํๆ ในการตอบสนองความต๎องการของกลุํมผู๎บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสํวนเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง
รวมทั้งการคาดการณ์วําครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทย
จะมีชํวงอายุที่แตกตํางกันและจะมีกลุํมคนชํวงอายุใหมํๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสํงผลตํอทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตํางกัน
ดังนั้น การเตรียมความพร๎อมของประชากรให๎มีคุณภาพและการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช๎ในการผลิตและการ
บริการของประเทศจะเป็นความท๎าทายสาคัญในระยะตํอไป
ในขณะเดียวกัน โครงสร๎างประชากรที่เข๎าสูํสังคมสูงวัย อาจทาให๎เกิดความต๎องการ
แรงงานตํางชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด๎านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก๎าวหน๎าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสํงในภูมิภาคจะทาให๎การเคลื่อนย๎ายแรงงานและการย๎ายถิ่นมีความ
สะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให๎เกิดการเคลื่อนย๎ายประชากรเข๎าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในกลุํมประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน๎มในการเคลื่อนย๎ายไปเรียนหรือทางานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย๎าย
ถิ่นสํวนใหญํมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได๎ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็น
ประเทศผู๎รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ๎านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจใน
การย๎ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกวํา อาจทาให๎การแยํงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทา
ให๎เกิดความเสี่ยงตํอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย
นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวําจะมีความรุนแรงมาก
ขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว๎างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร๎างความเสียหายตํอชีวิตและทรัพย์สิน
ระบบโครงสร๎างพื้นฐานที่จาเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ตํอเนื่องกับความมั่นคงด๎านอาหาร
และน้า ขณะที่ระบบนิเวศตํางๆ มีแนวโน๎มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได๎คํอนข๎างสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความต๎องการของมนุษย์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพอยํางไรก็ดี ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตําง ๆ ดังกลําวที่แตํละ
ประเทศจะต๎ อ งเผชิ ญ จะมี ค วามแตกตํ า งกั น
ท าให๎ ก ารเป็ น สั ง คมสี เ ขี ย วการรั ก ษาและบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางบูรณาการจะได๎รับความสาคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร๎างสมดุลความมั่นคงด๎านพลังงานและ
อาหารมีแนวโน๎มที่จะมีความสาคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและข๎อตกลงด๎านสิ่งแวดล๎อมจะมีความเข๎มข๎นและ
เข๎มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข๎อตกลงระหวํางประเทศตํางๆ ที่สาคัญ เชํน เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
บันทึกความตกลงปารีสจะได๎รับการนาไปปฏิบัติอยํางจริงจังมากยิ่งขึ้น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
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แนวโน๎มเหลํานี้จะกํอให๎เกิดความท๎าทายตํอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในสํวน
ของการจ๎างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมํๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความ
เสี่ยงด๎านอื่นๆ ที่ซับซ๎อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการกํอสงครามที่ใช๎เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย๎ายอยํางเสรีและรวดเร็วของผู๎คน เงินทุน ข๎อมูลขําวสาร องค์ความรู๎ เทคโนโลยีและสินค๎า
และบริการ การปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได๎ยากการเกิดขึ้นของโรค
ระบาด และโรคอุบัติใหมํที่จะสํงผลให๎การเฝูาระวังด๎านการสาธารณสุขในประเทศมีความสาคัญมากขึ้น อาจนาไปสูํ
ปัญหาความเหลื่อมล้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได๎ หากไมํมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับ
ผลกระทบตํางๆ ที่คาดวําจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร๎อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอยํางรวดเร็วโดยเฉพาะอยํางยิ่งหากการเข๎าถึงเทคโนโลยี โครงสร๎างพื้นฐาน และ
องค์ความรู๎สมัยใหมํมีระดับความแตกตํางกันระหวํางกลุํมประชากรตํางๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดังกลําวจะสํงผลตํอทั้งการจ๎างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต๎องการ
แรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทน
ด๎วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต๎องการทักษะระดับต่า กํอให๎เกิดความเสี่ยงตํอความมั่นคงและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนที่ปรับตัวไมํทันหรือขาดความรู๎และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทา
ให๎เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอยํางรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
ที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกลําวจะสํงผลให๎ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้า
ของประเทศมีความซับซ๎อนมากยิ่งขึ้น
จากปัจจัยและแนวโน๎มที่คาดวํา จะสํงผลตํอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตํางๆ
ข๎างต๎น เห็นได๎วําบริบทและสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน๎มที่จะเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว
มีพลวัตสูง และมีความซับซ๎อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสํงผลตํออนาคตการพัฒนาประเทศอยํางมาก ดังนั้น การพัฒนา
ประเทศจึงจาเป็นต๎องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด๎านการพัฒนาที่เกี่ยวข๎อง มีความรํวมมือ
ในลักษณะประชารัฐจากภาคสํวนตํางๆ ในรูปแบบของหุ๎นสํวนการพัฒนาที่เป็นการดาเนินงานอยํางบูรณาการ
เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข๎องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจาเป็นต๎องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
มีความรู๎ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงตํางๆ สามารถรู๎เทําทันและปรับตัวให๎สามารถดาเนิน
ชีวิตได๎อยํางมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร๎างรายได๎ ทํามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหมํๆ และ
มาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วซึ่งจาเป็นต๎องมีการพัฒนาระบบและปัจจัย
สํงเสริมตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องไปพร๎อมกัน ทั้งในสํวนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล๎อง
กันกับการพัฒนาของคนในแตํละชํวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร๎างพื้นฐาน รวมทั้งการให๎ความสาคัญกับ
การสํงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให๎ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ๎าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก๎าว
ทันโลก จากการตํอยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ สํงผลให๎เกิดการสร๎างหํวงโซํมูลคําทาง
เศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความ
เหลื่อมล้า และนาไปสูํการเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสํวน
นอกจากนี้ ประเทศไทยต๎องให๎ความสาคัญกับการสร๎างสมดุลความมั่นคงด๎านพลังงาน
และอาหาร การรักษาไว๎ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสํงเสริมการดาเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอยํางตํอเนื่องที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม พร๎อมกับการมีข๎อกาหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช๎พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
กฎหมาย ระบบภาษีต๎องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่ส ามารถอานวยความสะดวกและสํงเสริมให๎ประเทศมีศักยภาพการ
แขํงขันที่สูงขึ้น และสามารถใช๎จุดแข็งในเรื่องตาแหนํงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให๎เกิดประโยชน์ตํอการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
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ประเทศมากขึ้น รวมทั้งให๎ความสาคัญของการรวมกลุํมความรํวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก เพื่อกระชับและสร๎างสัมพันธไมตรี เสริมสร๎างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะกํอให๎เกิดการสร๎างพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจาเป็นต๎องสร๎างความพร๎อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติให๎เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด๎านตํางๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจาเป็นต๎องเรํงให๎มีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพื่อให๎เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการสํงเสริมคนในชาติ
ให๎ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให๎เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย๎งภายในประเทศ โดยที่
นโยบายการพัฒนาตํางๆ จาเป็นต๎องคานึงถึงความสอดคล๎องกับโครงสร๎างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่
อาจจะมีความแตกตํางจากปัจจุบันมากขึ้น
ดังนั้น ภายใต๎เงื่อนไขโครงสร๎างประชากร โครงสร๎างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล๎อม และปัจจัยการพัฒนาตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง สํงผลให๎ประเทศไทยจาเป็นต๎องมีการวางแผนการ
พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อยํางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต๎องใช๎ระยะเวลาในการดาเนินงาน
เพื่อให๎เกิดการปรับตัวซึ่งจะต๎องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร๎างการขับเคลื่อนการพัฒนาให๎
ประเทศเจริญก๎าวหน๎าไปในอนาคตจึงจาเป็นต๎องกาหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต๎องบรรลุ พร๎อมทั้งแนวยุทธศาสตร์
หลักในด๎านตํางๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยํางบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุด
แข็งและจุดเดํนของประเทศ และปรับปรุงแก๎ไขจุดอํอนและจุดด๎อยตําง ๆ อยํางเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะ
เป็นเปูาหมายใหญํในการขับเคลื่อนประเทศ และถํายทอดไปสูํแผนในระดับอื่น ๆ เพื่อนาไปสูํการปฏิบัติทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษตํางๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพื่อให๎การพัฒนาประเทศสามารถดาเนินการได๎อยํางมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบตํอ
ผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แกํ การมีเอกราช อธิปไตย การดารงอยูํอยํางมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํน มีความมั่นคงทางสังคม
ทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวําง
ประเทศ และการอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกันด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ
มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง เชํน ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มัน่ คงเป็นกลไกที่นาไปสูํการบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุํน ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีการออมสาหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และน้า มีที่อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
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ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข๎าสูํกลุํมประเทศรายได๎สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูํดีมีสุขได๎รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยํางทั่วถึงทุกภาคสํวนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไมํมีประชาชนที่อยูํในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข๎มแข็ง
ขณะเดียวกันต๎องมีความสามารถในการแขํงขันกับประเทศตํางๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให๎
สามารถสร๎างรายได๎ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคต
เพื่อให๎ สอดรับ กับบริ บทการพัฒนาที่เปลี่ย นแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางแนํนแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุน และการทาธุรกิจ เพื่อให๎เป็นพลังในการพัฒนา
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่องไปได๎ ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
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ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให๎เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูํบนหลัก การใช๎ การรักษาและการฟื้นฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และ
สอดคล๎องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์สํวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุํง
ประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่งยืนและให๎ความสาคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชน และทุกภาคสํวนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยํางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ สร๎างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์สํวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด๎วย
๑) ความอยูํดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแขํงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได๎
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
๔) ความเทําเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล๎อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข๎าถึงการให๎บริการของภาครัฐ
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(๒)การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง
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(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตํอความ
มั่นคงของชาติ
(๔) การบูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใชํภาครัฐ
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๑) การเกษตรสร๎างมูลคํา
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต
(๓) สร๎างความหลากหลายด๎านการทํองเที่ยว
๔.๔ โครงสร๎างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู๎ประกอบการยุคใหมํ
๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๑) การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
(๕) การเสริมสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(๖) การสร๎างสภาพแวดล๎ อมที่เอื้อตํอการพัฒ นาและเสริมสร๎างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
(๗) การเสริมสร๎างศักยภาพการกีฬาในการสร๎างคุณคําทางสังคมและพัฒนา
ประเทศ
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) การลดความเหลื่อมล้า สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
(๓) การเสริมสร๎างพลังทางสังคม
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ
การจัดการตนเอง
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
(๑) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(๒) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(๓) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศ
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุํงเน๎น
ความเป็นเมืองที่เติบโตอยํางตํอเนื่อง
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
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๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต๎องการ และให๎บริการ
อยํางสะดวกรวดเร็ว โปรํงใส
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สํงเสริมให๎ประชาชนและทุกภาค
สํวนมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศ
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสา นึกมี
ความสามารถสูง มุํงมั่น และเป็นมืออาชีพ
(๖) ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๗) กฎหมายมีความสอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทตําง ๆ และมีเทําที่จาเป็น
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตํอประชาชนโดยเสมอ
ภาค

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได๎จัดทาขึ้นใน
ชํวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล๎ชิดกันมากขึ้น
โดยได๎น๎อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตํอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันและชํวยให๎สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูํได๎อยํางมั่นคง เกิด
ภูมิคุ๎มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยํางเหมาะสม สํงผลให๎การพัฒนาประเทศสูํความสมดุลและยั่งยืน
ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ (สศช.) ได๎จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
รวมทั้งการปรับโครงสร๎างประเทศไทยไปสูํประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได๎
ให๎ความสาคัญกับการมีสํวนรํวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสํวน ทั้งในระดับกลุํมอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยํางกว๎างขวางและตํอเนื่อง เพื่อรํวมกันกาหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งรํวมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุํงสูํ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญในการเชื่อมตํอกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสูํการปฏิบัติ โดยในแตํละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได๎กาหนดประเด็นการพัฒนา พร๎อมทั้งแผนงาน/โครงการสาคัญที่ต๎องดาเนินการให๎เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในชํวง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร๎อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให๎สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได๎อยํางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได๎กาหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกากับให๎การพัฒนาเป็นไปอยํางมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสูํการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
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๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑.๑ หลักการ
๑.๒ จุดเปลี่ยนสาคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สาคัญในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน๎มภายนอก
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน๎มภายใน
๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๓.๑. วัตถุประสงค์
๓.๒. เปูาหมายรวม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูํความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความรํวมมือระหวํางประเทศเพื่อการพัฒนา
๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติ
๕.๑ หลักการ
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน รอบปี พ.ศ. 2563
๑. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง ภาคเหนือ ประกอบด๎วย 17 จังหวัด ได๎แกํ เชียงใหมํ ลาพูน ลาปาง
แมํฮํองสอน เชียงราย พะเยา แพรํ นําน พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กาแพงเพชร
พิจิตร และ อุทัยธานี เป็นพื้นที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจกลุํมอนุภูมิภาคลุํ มแมํน้าโขง กลุํมประเทศเอเชียใต๎ และกลุํม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีอาณาเขต ติดตํอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด๎านตะวันออกและ
ด๎านเหนือ มีแมํน้าโขงเป็นเส๎นกั้นพรมแดน และด๎านตะวันตก ติดตํอ สหภาพเมียนมาร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
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๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นที่รวม 106.03 ล๎านไรํ คิดเป็นร๎อยละ 33 ของ
พื้นที่ประเทศ ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ ตอนบนเป็นที่สูง เป็นภูเขา ปุาไม๎ และแหลํงต๎นน้าลาธาร พื้นที่ตอนลําง
เป็นภูเขาสูงทางทิศตะวันตก และ ทิศตะวันออก ตอนกลางเป็นพื้นที่ราบลุํมของแมํน้าปิง วัง ยม นําน สะแกกรัง
และปุาสัก
๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร๎อนชื้นสลับกับแล๎ง แบํงเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร๎อนและแห๎งแล๎งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วงเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม ได๎รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ ทาให๎มีฝนตกเป็นบริเวณกว๎าง แตํมีแนวเทือกเขา
ดงพญาเย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ สํงผลให๎พื้นที่แอํงโคราช ซึ่งเป็นเขตเงาฝนจึงมี
สภาพแห๎งแล๎งกวําแอํงสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน๎อยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดู
หนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได๎รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจาก
ประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่าสุด คือ จังหวัดเลย
๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕8 จากพื้นที่ภาครวม ๑๐6.0๓ ล๎านไรํ จาแนกเป็น
พื้นที่ปุาไม๎ 56.49 ล๎านไรํ หรือร๎อยละ 53.3 พื้นที่ทาการเกษตร 32.50 ล๎านไรํ หรือร๎อยละ 30.6 และพื้นที่ ใช๎
ประโยชน์อื่นๆ 17.03 ล๎านไรํ หรือร๎อยละ 16.1 ของ พื้นที่ภาค
๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ
๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินรํวนปนดินเหนียวที่เกิดจากตะกอนลาน้า มีความ
อุดมสมบูรณ์ คํอนข๎างสูง โดยเฉพาะดินบริเวณลุํมแมํน้าตํางๆ เหมาะสม สาหรับการทานา ประมาณ 16.4 ล๎านไรํ
หรือร๎อยละ 15.5 ของพื้นที่ภาค และปลูกพืชไรํประมาณ 20.0 ล๎านไรํ หรือ ร๎อยละ 18.9 ของพื้นที่ภาค
๑.๕.๒ แหล่งน้า มีลุํมน้าขนาดใหญํ 8 ลุํมน้า ได๎แกํ ลุํมน้าปิง ลุํมน้าวัง ลุํมน้ายม
ลุํมน้านําน ลุํมน้าสาละวิน แมํฮํองสอน สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลาพูน ลาปาง แพรํ นําน พะเยา เชียงราย
อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กาแพงเพชร เชียงใหมํ ตาก พิจิตร ปิง ยม นําน วัง แผนพัฒนาภาคเหนือ ลุํมน้ากก
ลุํมน้าปุาสัก และลุํมน้าสะแกกรัง ลาน้าหลักของภาค ได๎แกํ แมํน้าปิง แมํน้าวัง แมํน้ายม และ แมํน้า นําน ซึ่งไหลไป
บรรจบกันเป็นแมํน้าเจ๎าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้ง มีแหลํงน้าธรรมชาติขนาดใหญํใน พื้นที่ ได๎แกํ กว๏าน
พะเยา (พะเยา) บึงบอระเพ็ด (นครสวรรค์) และ บึงสีไฟ (พิจิตร) นอกจากนี้ยังมีแหลํงน้า บาดาลสาคัญในภาคเหนือ
ตอนบน ได๎แกํ แอํงเชียงใหมํและแอํงลาพูน สาหรับภาคเหนือตอนลําง มีแหลํงน้า บาดาลขนาดใหญํอยูํบริเวณที่
ราบลุํมเหนือจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ คุณภาพของน้าบาดาล สํวนใหญํอยูํในเกณฑ์ที่บริโภคได๎
๑.๕.๓ ป่าไม้ภาคเหนือมีพื้นที่ปุาไม๎มากที่สุดของประเทศ ในปี 2559 ภาคเหนือ
มีพื้นที่ ปุาไม๎56.43 ล๎านไรํ คิดเป็นร๎อยละ 52.6 ของพื้นที่ภาค หรือร๎อยละ ๕๕.๓ ของพื้นที่ปุาไม๎ประเทศ
ลักษณะเป็นปุาดงดิบ ปุาเบญจพรรณ และปุาเต็งรัง โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือตอนบน เชํน เชียงใหมํ ตาก
และแมํฮํองสอน
๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค
๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยง กับโครงขํายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสูํประเทศ
เพื่อนบ๎าน สปป.ลาว เมียนมาร์ และสามารถเชื่อมโยงไปยังจีนตอนใต๎
๒.๒ รถไฟ มีเส๎ นทางรถไฟกรุงเทพฯ - เชียงใหมํ สามารถเชื่อมโยงสูํทางรถไฟสาย
ตะวันออก เฉียงเหนือที่สถานีรถไฟชุมทางบ๎านภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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๒.๓ สนามบิน มี 12 แหํ ง เป็นสนามบินนานาชาติ 2 แหํง คือ ทําอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหมํ และทําอากาศยานนานาชาติแมํฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย และสนามบินในประเทศ 10 แหํง
ได๎แกํ ลาปาง แมํฮํองสอน นําน พิษณุโลก สุโขทัย แพรํ แมํสอด ตาก เพชรบูรณ์ และปาย
๒.๔ ด่านชายแดน มี 8 ดํานถาวร 21 จุดผํอนปรนที่เป็นจุดเชื่อมโยงการค๎าชายแดน
กับประเทศ เพื่อนบ๎าน
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดาเนินการในภาค ได๎แกํ
รถไฟทางคูํ ชํวงปากน้าโพ - เดํนชัย ชํวงเดํนชัย - เชียงใหมํ และ ชํวงเดํนชัย – เชียงราย – เชียงของ รวมถึงรถไฟ
ความเร็วสูง กรุงเทพ – เชียงใหมํ และสนามบินนานาชาติเชียงใหมํแหํงที่ ๒ อยูํระหวํางเสนอโครงการ
๒.๖ บริการสาธารณูปโภค
๒.๖.๑ ไฟฟ้า มีระบบสายสํงเชื่อมโยงกับระบบสายสํงของประเทศและมีโรงงาน
และเขื่อนผลิต กระแสไฟฟูาที่สาคัญ ได๎แกํ โรงไฟฟูาแมํเมาะ (ลาปาง) โรงไฟฟูาลานกระบือ (กาแพงเพชร) เขื่อน
สิริกิติ์ (อุตรดิตถ์) เขื่อนภูมิพล (ตาก) และเขื่อนแมํงัดสมบูรณชล (เชียงใหมํ)
๒.๖.๒ ประปา มี ร ะบบบริ ก ารประปาครอบคลุ ม พื้ น ที่ เ ขตเมื อ ง ในพื้ น ที่ ค วาม
รับผิดชอบ ของสานักงานประปาเขต 9 (เชียงใหมํ) และ สานักงานประปาเขต 10 (นครสวรรค์) นอกจากนี้มีระบบ
ประปา ของ อปท. และประปาหมูํบ๎าน
๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ
๓.๑.๑ เศรษฐกิจของภาคเหนือมีขนาดเล็ก
๓.๑.๒ โครงสร๎างเศรษฐกิจขับเคลื่อนโดยภาคบริการและภาคเกษตร
๓.๑.๓ เศรษฐกิจภาคเหนือขยายตัวต่ากวําระดับประเทศ
๓.๑.๔ รายได๎เฉลี่ยตํอประชากรต่ากวําคําเฉลี่ยของประเทศ
๓.๑.๕ พื้นที่เศรษฐกิจคํอนข๎างกระจุกตัวในจังหวัด
๔. ประชากรและสังคม
๔.๑ ประชากร
อัตราการเพิ่มประชากรของภาคตากวําระดับประเทศ ปี ๒๕๕9 มีจานวนประชากร
12.08 ล๎านคนหรือร๎อยละ 18.3 ของประเทศ เพิ่มขึ้นจาก 11.78 ล๎านคน ในปี ๒๕๕๔ และมีอัตรา การเพิ่มขึ้น
ของประชากรในชํวงปี ๒๕๕๔-๒๕๕9 โดยเฉลี่ยร๎อยละ ๐.4 ต่ากวําประเทศที่มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ย ร๎อยละ ๐.๖
โดยจังหวัดเชียงใหมํ มีประชากรมากที่สุด 1.74 ล๎านคน รองลงมา คือ จังหวัดเชียงราย มีประชากร 1.28 ล๎านคน
และจังหวัดนครสวรรค์ มีประชากร 1.07 ล๎านคน คิดเป็นร๎อยละ 14.4 10.6 และ 8.8 ของประชากรภาค
ตามลาดับ
๔.๒ แรงงาน
แรงงานสํวนใหญํมีความรู๎ระดับประถมศึกษา มีแนวโน๎มจบการศึกษาระดับสูงมากขึ้น ปี
๒๕๕9 มีกาลังแรงงาน 6.31 ล๎านคน สํวนใหญํอยูํในภาคเกษตร ร๎อยละ 42.5 ของกาลังแรงงานของภาค จานวน
แรงงานที่มีความรู๎ระดับประถมลดลง จากร๎อยละ 52.4 ในปี ๒๕๕๔ เป็นร๎อยละ 48.4 ในปี ๒๕๕9 มีความรู๎
ระดับมัธยมต๎น ลดลงจากร๎อยละ 14.2 ในปี ๒๕๕๔ เป็นร๎อยละ 13.9 ในปี ๒๕๕9 ระดับมัธยมปลาย เพิ่มขึ้นจาก
ร๎อยละ 9.7 ในปี ๒๕๕๔ เป็นร๎อยละ 11.5 ในปี ๒๕๕9 แรงงานระดับอาชีวะ เพิ่มขึ้นจากร๎อยละ 2.8 ในปี
๒๕๕๔ เป็นร๎อยละ 2.9 ในปี ๒๕๕9 ระดับอุดมศึกษา เพิ่มขึ้นจากร๎อยละ 9.8 ในปี ๒๕๕๔ เป็นร๎อยละ 11.8 ใน
ปี ๒๕๕9 เห็นได๎วําคุณภาพแรงงานดีขึ้น
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๔.๓ การศึกษา
๔.๓.๑ สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี27 แหํง ครอบคลุม
เกือบ ทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 14 แหํง เอกชน 7 แหํง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน 6 แหํง
แผนพัฒนาภาคเหนือ ๔.๓.๒ จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรต่ากวําคําเฉลี่ยประเทศ ในปี ๒๕๕9 ประชากร
มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ย 8.6 ปี ซึ่งต่ากวําระดับประเทศที่มีปีการศึกษาเฉลี่ ย 10.1 ปีโดยจังหวัดพิษณุโลก มี
จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุด ๙.5 ปี รองลงมา ได๎แกํ จังหวัดลาพูน และจังหวัดอุตรดิตถ์9.4 ปีตามลาดับ ขณะที่
จังหวัดแมํฮํองสอน มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยต่าสุด 6.6 ปี ๔.๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยูํในเกณฑ์ต่า โดยผล
การสอบ O-NET ชั้น ม.๓ (๕ วิชาหลัก) ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละ ๓๖.๖ เพิ่มขึ้นเป็นร๎อยละ ๓
8.4 ในปี๒๕๕9 ซึ่งยังต่ากวําเกณฑ์ คําเฉลี่ยร๎อยละ ๕๐ ในทุกวิชา โดยปี๒๕๕9 วิชาสังคมศึกษามีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดร๎อยละ ๔9.1 รองลงมา ได๎แกํ วิชาภาษาไทยร๎อยละ ๔6.7 และวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนต่าสุดร๎อยละ 29.6
๔.๔ สาธารณสุข
มีสถานบริการสาธารณสุขให๎บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ มีจานวนโรงพยาบาล
รัฐบาล จานวน 192 แหํง แยกเป็น โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 170 แหํง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 16 แหํง
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 6 แหํง และโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน 2,330 แหํง
๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ปุาไม๎ภาคเหนือมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น ปี๒๕๕9 ภาคเหนือมีพื้นที่ปุาไม๎ จานวน ๕๖.๔3
ล๎านไรํ คิดเป็นร๎อยละ 5๒.6 ของพื้นที่ภาค หรือร๎อยละ ๕๕.3 ของพื้นที่ปุาไม๎ของประเทศ เพิ่มขึ้น แผนพัฒนา
ภาคเหนือ จาก ๕๖.๒๘ ล๎านไรํ ในปี ๒๕๕๖ เป็นผลจากการรณรงค์ของภาครัฐ การบังคับใช๎กฎหมาย และการทา
CSR ภาคเอกชน
๕.๒ สถานการณ์ปัญหาภัยพิบัติ
พื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น ในปี ๒๕๕๗ มีจานวนหมูํบ๎านที่ ประสบ
ปัญหาอุทกภัย จานวน 4,549 หมูํบ๎านคิดเป็นร๎อยละ 28.5 ของหมูํบ๎านทั้งภาค เพิ่มขึ้นจาก ปี ๒๕๕๕ ซึ่งมี
หมูํบ๎านประสบปัญหาอุทกภัยเพียง 3,425 หมูํบ๎าน หรือร๎อยละ 21.5 ของหมูํบ๎านทั้งภาค โดยจังหวัดเชียงราย
เป็นพืน้ ที่ที่ประสบอุทกภัยมากที่สุด จานวน 1,097 หมูํบ๎าน รองลงมา ได๎แกํ จังหวัดนําน 532 หมูํบ๎าน และ
เชียงใหมํ 503 หมูํบ๎าน
6. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
6.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเดํน ที่มีการฟื้นฟู สืบ
สานและ สร๎างสรรค์พัฒนาสูํการผลิตสินค๎าและบริ การ โดยเฉพาะเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและ
ผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล พื้นที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมตํอการปรับระบบการ
ผลิต เพื่อสร๎างคุณคําตามแนวทางเกษตรอินทรีย์นอกจากนี้ ทาเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค๎า
การลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ๎านในกลุํมอนุภูมิภาคลุํ มแมํน้าโขง และสามารถ ขยาย
ไปสูํจีนตอนใต๎และกลุํมประเทศเอเชียใต๎ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต๎ และ ตะวันออก-ตะวันตก รวมถึงเป็น
พื้นที่ปุาต๎นน้าที่สาคัญของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือสูํความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” จาเป็นจะต๎องนา
ศักยภาพทางภูมิสังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และองค์ความรู๎ ของสถาบันการศึกษาและ
องค์กรในพื้นที่ มาใช๎ในการตํอยอดการผลิตและบริการที่มีศักยภาพและโอกาสเพื่อ สร๎างมูลคําสูงตามแนวทาง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
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เศรษฐกิ จ สร๎ า งสรรค์ รวมทั้ ง การใช๎ ป ระโยชน์ จ ากการเชื่ อ มโยงกั บ ประเทศเพื่ อ นบ๎ า นในการเสริ ม สร๎ า งขี ด
ความสามารถของธุรกิจท๎องถิ่น เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค ภาคเหนือจึงมีเปูาหมายที่จะ “พัฒ นาเป็น
ฐานเศรษฐกิจสร๎างสรรค์มูลคําสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุํมอนุภูมิภาคลุํมแมํน้าโขง”
6.2 วัตถุประสงค์
8.2.1 เพื่อยกระดับการผลิตและการสร๎างมูลคําเพิ่มแกํสินค๎าและบริการ โดยใช๎
ความรู๎ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่มีอัตลักษณ์
8.2.2 เพื่อเชื่อมโยงหํวงโซํมูลคําของระบบเศรษฐกิจภาคเข๎ากับระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎
8.2.3 เพื่อดูแลชํวยเหลือคนจน และผู๎สูงอายุ ให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง
พึ่งพา ครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได๎ 8.2.4 เพื่อแก๎ไขปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ
การบริหารจัดการน้า ปุาต๎นน้า และปัญหาหมอกควัน
6.3 เป้าหมายและตัวชี้วัด
8.3.1 รายได๎การทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น
8.3.2 มูลคําการค๎าชายแดนเพิ่มขึ้น
8.3.3 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไมํต่ากวําระดับประเทศ
8.3.4 สัดสํวนคนจนลดลง
8.3.5 สัดสํวนผู๎สูงอายุที่เข๎าถึงระบบสวัสดิการเพิ่มขึ้น
8.3.6 พื้นที่ปุาต๎นน้าเพิ่มขึ้น
8.3.7 จานวนวันที่มีคําฝุุนละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานลดลง
6.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการทํองเที่ยวและธุรกิจบริการตํอเนื่องให๎มีคุณภาพ
สามารถ สร๎างมูลคําเพิ่มอยํางยั่งยืน และกระจายประโยชน์อยํางทั่วถึง รวมทั้งตํอยอดการผลิตสินค๎าและบริการที่มี
ศักยภาพสูงด๎วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช๎โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุ
ภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
เชื่อมโยงสูํอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร๎างมูลคําเพิ่มสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก๎ไขปัญหาความยากจน พัฒนา
ระบบดูแล ผู๎สูงอายุอยํางมีสํวนรํวมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูปุาต๎นน้าให๎คงความสมบูรณ์ จัดระบบ
บริหาร จัดการน้าอยํางเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให๎ทั่วถึง ปูองกันและแก๎ไขปัญหามลพิษหมอกควันอยําง
ยั่งยืน
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 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง
ลาพูน) ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแหํงชาติ (สศช.) ในฐานะฝุาย
เลขานุการ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได๎แจ๎งผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค ด๎านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ด๎านวิชาการ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการจัด
ทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุํม
จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เห็นชอบแนวทางการ
กาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุํมจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุม อ.
ก.บ.ภ. ด๎านวิชาการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนวทางกาหนดกรอบการจัดสรร
งบพัฒนากลุํมจังหวัด ซึ่งแบํงงบประมาณเป็น 2 สํวนสํวนที่ 1 งบประมาณเพื่อการพัฒนาตามศักยภาพความ
ต๎องการของพื้นที่ หรือประเด็นรํวมของกลุํมจังหวัดสํวนที่ 2 งบประมาณเพื่อการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือ
สนองนโยบายสาคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่
กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จึงดาเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ระหวํางวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนการ
บริหารราชการแผํนดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ทิศทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านคมนาคม แผนแมํบทจากกระทรวงที่เกี่ยวข๎อง และมุํงเน๎นการทางานแบบเครือขําย
รํวมกันทุกภาคสํวน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) เพื่อรํวมกันกาหนดทิศทางการ
พัฒนากลุํมจังหวัด ฯ ทั้งด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคมและด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพื่อให๎แผนพัฒนา
กลุํมจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปได๎ด๎วยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขํงขันของกลุํมจังหวัด รวมทั้งเป็นการแก๎ไขปัญหารํวมกันของกลุํมจังหวัด ให๎เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพ
ของกลุํมจังหวัด นาไปสูํการกระตุ๎นให๎เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร๎างรายได๎ให๎กลุํมจังหวัด
แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน ปี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคเหนือตอนบน 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยสรุป
ประเด็นสาคัญ ดังนี้
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
“ยกระดับการทํองเที่ยว การค๎า การลงทุน และการเกษตร สูํฐานเศรษฐกิจมูลคําสูง เพื่อ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับ หํวงโซํอุปทานของโลก” ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเปูาหมายการพัฒนากลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุํมจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product: GPCP)
ภาพรวมเพิ่มขึ้นไมํน๎อยกวํา 3%
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุํมจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product: GPCP) ของ
เศรษฐกิจมูลคําสูงมี สัดสํวนไมํน๎อยกวํา 5% ของ GPCP ภาพรวม
3. การเพิ่มขึ้นของการลงทุนโดยตรงจากตํางประเทศ (Foreign Direct Investment:
FDI) ในกลุํมจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
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ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวและบริการที่เน๎นความโดดเดํนและ
เชื่อมโยงหํวง โซํมูลคําเพิ่มการทํองเที่ยวของกลุํมจังหวัด
วัตถุประสงค์
1. สร๎างแบรนด์ด๎านการทํองเที่ยวที่ผสมผสานความสูงเดํนของสัมพัสมนุษย์และเทคโนโลยี
2. เพื่อสร๎างมาตรฐานการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน
3. เพื่อเพิ่มมูลคําการตลาดที่เน๎นการเป็นแหลํงทํองเที่ยวปลายทาง (Destination)
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. รายได๎จากการทํองเที่ยวกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น (ล๎านบาท)
2. จานวนนักทํองเที่ยวในกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น (คน)
แนวทางการพัฒนา
1. กาหนดทิศทางยุทธศาสตร์และขอบเขตและเปูาหมายด๎านการทํองเที่ยว
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด๎านการทํองเที่ยว
3. เตรียมความพร๎อมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากร
4. พัฒนาปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
5. พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกิจที่เกี่ยวข๎อง
6. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพิ่มศักยภาพการค๎า การลงทุน การค๎าชายแดนและการค๎าตํางประเทศ
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาเมืองในกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สูํ Smart City
2. เป็นศูนย์กลางทางการค๎า การลงทุนของภาคเหนือ เชื่อมโยงความรํวมมือทางเศรษฐกิจทั้งใน
และ ตํางประเทศ
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. พื้นที่การพัฒนาแบบ Smart City (แหํง) 2. ร๎อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได๎จากการค๎าการลงทุน
ของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
แนวทางการพัฒนา
1. สํงเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D)
2. การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเครือขําย
4. พัฒนาและเชื่อมโยงนวัตกรรมสูํเชิงพาณิชย์
5. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิต การจัดการและการค๎า
6. พัฒนาระบบโลจิสติกส์
7. พัฒนาระบบการตลาดชํองทางการตลาดและสํงเสริมการค๎าการลงทุน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่มุํงเน๎นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร๎างมูลคําเพิ่ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการเกษตร
2. เพื่อเพิ่มมูลคําผลิตผลการเกษตร เปูาหมายและตัวชี้วัด ร๎อยละของมูลคําเพิ่มเฉลี่ยที่สูงขึ้นของ
สินค๎าเกษตรที่สาคัญของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
แนวทางการพัฒนา
1. สํงเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D)
2. พัฒนาโครงสร๎างและปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร
3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันการเกษตร
4. สํงเสริมการเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต๎นทุน
5. สํงเสริมการแปรรูปที่ได๎มาตรฐานเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มโดยใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยี
6. พัฒนาการขนสํงและระบบการบริหารจัดการสินค๎า
7. สํงเสริมการตลาดและสร๎างการรับรู๎สินค๎าเกษตร
8. สํงเสริมการบริโภค (Smart Consumer)
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการบริการด๎านสุขภาพ (Wellness) แบบองค์รวม มุํงเน๎นการ
เปลี่ยนแปลงเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร๎างเครื่องจักรเศรษฐกิจใหมํด๎านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. การเพิ่มมาตรฐานด๎านสุขภาวะของกลุํมผู๎สูงอายุในกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. ร๎อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนธุรกิจหรือสถานประกอบการประเภท Wellness ในกลุํมจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนบน 1
2. จานวนผู๎มีอายุยืนไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 10 ของประชากรในกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
2. สํงเสริมพัฒนาความพร๎อมและศักยภาพคนและองค์ความรู๎
3. สร๎างความรํวมมือทุกภาคสํวน
4. ยกระดับด๎วยนวัตกรรม องค์ความรู๎และมาตรฐาน
5. เสริมสร๎างการรับรู๎และการประชาสัมพันธ์
6. มุํงสูํศูนย์กลางด๎านสุขภาพอยํางยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 บริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม
อยํางยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. สิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพดีขึ้น หรืออยูํในเกณฑ์มาตรฐาน เกื้อหนุนการพัฒนาอยํางยั่งยืน
2. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให๎มีสภาพอุดมสมบูรณ์บนพื้นฐานการมีสํวนรํวมของ
ภาคีเครือขําย และการใช๎ประโยชน์อยํางมีคุณคําที่กํอให๎เกิดความยั่งยืน
3. เพื่อบริหารจัดการน้าอยํางมีประสิทธิภาพ โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน
4. เพื่อเตรียมความพร๎อมในการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและสา ธารณภัย
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
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เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. จานวนวันที่มีคําคุณภาพอากาศ (PM10) เกินเกณฑ์มาตรฐาน
2. จานวนพื้นที่ปุาต๎นน้าได๎รับการฟื้นฟูไมํน๎อยกวํา 10,000 ไรํ/ปี
3. จานวนแหลํงน้าในพื้นที่ลุํมน้าสาขาที่สาคัญของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มีคุณภาพน้า
เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐาน
4. ร๎อยละของจานวนหมูํบ๎าน/ชุมชน/สถาบันการศึกษา ในพื้นที่เสี่ยงภัยได๎รับการเสริมศักยภาพ
และพัฒนา กลไกการเตรียมความพร๎อมรับมือกับสาธารณะภัย
แนวทางการพัฒนา
1. ปูองกันควบคุม แก๎ไขปัญหาหมอกควันไฟปุาอยํางมีสํวนรํวมและยั่งยืน
2. ปูองกัน รักษา ฟื้นฟู และสํงเสริมการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยํางบูรณาการ
3. บริหารจัดการคุณภาพน้าในพื้นที่ลุํมน้าสาขาที่สาคัญของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
4. บริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงให๎สามารถปรับ ตัวและรับมือกับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศอยํางยั่งยืน

 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
1.วิสัยทัศน์
“นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง”
(City of Life and Prosperity)
(เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะ
เมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก)
การท่องเที่ยว
การค้า การลงทุน

ศาสนา/วัฒนธรรม

การศึกษา

ความปลอดภัย
เศรษฐกิจสมดุล

สังคมน่าอยู่

การเกษตร

การสาธารณสุ ข
แรงงาน

ป่ าไม้
อากาศ
พลังงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน

สิ่ งแวดล้อม
น้ า
ดิน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
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การบริหารงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
2. พันธกิจ
1. สํงเสริมและพัฒนาให๎เป็นเมืองศูนย์กลางทํองเที่ยวและบริการสากล
2. สํงเสริมและพัฒนาให๎เป็นเมืองศูนย์กลางการค๎าการลงทุนและการคมนาคมขนสํง
3. สํงเสริมและพัฒนาให๎เป็นเมืองแหํงเกษตรปลอดภัย
4. สํงเสริมและพัฒนาให๎เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค
5. สํงเสริมและพัฒนาให๎เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ
6. สํงเสริมและพัฒนาให๎เป็นเมืองแหํงความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
3. ตาแหน่งการพัฒนา (Positioning)
1. เมืองศูนย์กลางทํองเที่ยวและบริการสากล : MICE CITY, Wellness City
2. เมืองศูนย์กลางการค๎าการลงทุนและการคมนาคมขนสํง : Northern Landport
3. เมืองแหํงเกษตรปลอดภัย : Northern Food Valley
4. เมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค : Education Hub
5. เมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ : Medical and Health Hub
6. เมืองแหํงความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม : Diversity of Nature and Culture
4. เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์รวม

1. เศรษฐกิจสมดุล
และขยายตัวอยําง
ตํอเนื่อง

2. สังคมนําอยูํ
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัด/
เป้าหมายรวม 4 ปี

ข้อมูลค่า
ฐาน

1.1 อัตราการ
ขยายตัวของมูลคํา
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GPP) /
(ร๎อยละ)
1.2 รายได๎จากการ
ทํองเที่ยวจังหวัด
เชียงใหมํ / (ล๎านบาท)
1.3 อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
รายได๎เฉลี่ยของ
ครัวเรือนในจังหวัด/
(ร๎อยละ)
2.1 ร๎อยละของ
ประชากรที่อยูํใต๎
เส๎นความยากจน
(ร๎อยละ) *

2.2
(ปี 2557)

2.4

2.6

2.8

3

พ.ศ.
2561 2564
3

82,570
(ปี 2557)

83,570

94,570

95,570

86,570

86,570

1.94
(ปี 2557)

2.94

3.94

4.94

5.94

5.94

6.74
(ปี 2557)

6.24

5.74

5.24

4.74

4.74

พ.ศ.
2561

ค่าเป้าหมายรายปี
พ.ศ.
พ.ศ.
2562
2563

พ.ศ.
2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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เป้าประสงค์รวม

ตัวชี้วัด/
เป้าหมายรวม 4 ปี

ข้อมูลค่า
ฐาน

พ.ศ.
2561

ค่าเป้าหมายรายปี
พ.ศ.
พ.ศ.
2562
2563

พ.ศ.
2564

38.02
(คะแนน
ปี 2558)
0.99
(ปี 2557)
1,633
(ปี 2557)

38.32

38.62

38.92

39.22

พ.ศ.
2561 2564
39.22

2.2 คําเฉลีย่ คะแนน
O- net นักเรียนชั้น
ม.3
2.3 อัตราการ
วํางงาน / (ร๎อยละ)*
2.4 อัตราสํวน
แพทย์ตํอประชากร
(คน/แพทย์)*
2.5 จานวนองค์
ความรู๎ภมู ิปัญญา
ท๎องถิ่นไทยเฉลี่ยตํอ
หมูํบ๎าน/(คนตํอ
หมูํบ๎าน)
2.5 จานวนคดีที่
จับกุมได๎ตํอคดีที่รบั
แจ๎ง /(คดี/ประชากร
แสน) *
3.ทรัพยากรธรรมชาติ 3.1 อัตราการ
และสิ่งแวดล๎อมได๎รับ เปลี่ยนแปลงของ
การอนุรักษ์และฟื้นฟู พื้นที่ปุาไม๎ใน
และคงอยูํอยํางยั่งยืน จังหวัด/(ร๎อยละ)
3.2 จานวนวันที่มี
คุณภาพอากาศเกิน
กวําเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ลดลง/ (วัน)
3.3 สัดสํวนขยะ
มูลฝอยที่นากลับมา
ใช๎ใหมํ /(ร๎อยละ)
3.4 สัดสํวนปริมาณ
การใช๎น้ามัน
เชื้อเพลิงเพื่อ
ยานพาหนะตํอ
ประชากร/(ลิตร/
คน)*

0.94

0.89

0.84

0.79

0.79

1,533

1,433

1,333

1,233

1,233

56
(ปี 2557)

61

66

71

76

76

130
(ปี 2557)

120

100

80

60

60

0.91
(ปี 2557)

1.01

1.11

1.21

1.31

1.31

20 วัน

18

15

13

10

10

30

40

40

40

40

40

327
(ปี 2557)

317

307

297

287

287

4. การบริหารจัดการ 4.1 ร๎อยละของ
ภาครัฐมีความทันสมัย ระดับความพึงพอใจ
และมีธรรมาภิบาล
ของผู๎รบั บริการ

80
(ปี 2557)

85

90

95

100

100

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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เป้าประสงค์รวม

ตัวชี้วัด/
เป้าหมายรวม 4 ปี

ข้อมูลค่า
ฐาน

4.2 ร๎อยละการ
80
เบิกจํายงบประมาณ (ปี 2559)
ของจังหวัด
หมายเหตุ : เครื่องหมาย * คือตัวชี้วัดที่มีการผกผันข๎อมูล

พ.ศ.
2561
85

ค่าเป้าหมายรายปี
พ.ศ.
พ.ศ.
2562
2563
90

95

พ.ศ.
2564
100

พ.ศ.
2561 2564
100

5. ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท๎องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สํงเสริมการเกษตร การผลิตสินค๎าชุมชน การค๎า การลงทุน สูํสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ประเด็ น ยุท ธศาสตร์ ที่ 4 สํ งเสริ ม และพัฒ นาทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล๎ อมให๎ ส มบู รณ์ โดยใช๎
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให๎บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน
 แผนฯ ฉบับที่ 12
- การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน
- การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
- การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร๎างคุณคําและความโดดเดํนด๎านอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวและบริการ
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

1. สร๎างมูลคําเพิ่ม
ทางด๎านการ
ทํองเที่ยวและ
บริการสุขภาพ

ตัวชี้วัด/
เป้าหมายรวม 4 ปี

ข้อมูลค่าฐาน
พ.ศ.
2561

ค่าเป้าหมายรายปี
พ.ศ.
พ.ศ.
2562
2563

พ.ศ.
2564

82,570
(ปี 2558)

83,570

94,570

95,570

86,570

พ.ศ.
2561 2564
86,570

1.1 รายได๎จากการ
ทํองเที่ยวจังหวัด
เชียงใหมํ / (ล๎านบาท)
1.2 คําใช๎จํายตํอหัวโดย
เฉลีย่ ของนักทํองเที่ยวผู๎มา
เยือนจังหวัดเชียงใหมํ
(บาท/คน/วัน)

3,364
(ปี 2558)

3,664

3,964

4,264

4,564

4,564

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

34
เป้าประสงค์

2. สร๎างการ
เชื่อมโยงของธุรกิจ
การทํองเที่ยวสูํ
ชุมชนและท๎องถิ่น

ตัวชี้วัด/
เป้าหมายรวม 4 ปี

ข้อมูลค่าฐาน

1.3 จานวนสถานบริการ
สุขภาพที่ได๎การรับรอง
คุณภาพ HA/ (แหํง)
2.1 อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได๎
เฉลี่ยของคนครัวเรือนใน
จังหวัด/(ร๎อยละ)
2.2 ผลิตภาพแรงงาน
(บาท/คน)

71
(ปี 2558)

81

91

101

121

พ.ศ.
2561 2564
121

1.94
(ปี 2557)

2.94

3.94

4.94

5.94

5.94

พ.ศ.
2561

139,114
(ปี 2557)

ค่าเป้าหมายรายปี
พ.ศ.
พ.ศ.
2562
2563

พ.ศ.
2564

144,114 149,114 154,114 159,114 159,114

กลยุทธ์
1. สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู๎ประกอบการด๎านการทํองเที่ยว และบริการสุขภาพ
2. สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกทางการทํองเที่ยวและบริการ
สุขภาพ
3. สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการทํองเที่ยวในชุมชนและท๎องถิ่น เชื่อมโยงสูํระดับสากล
4. สํงเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการทํองเที่ยวและบริการสุขภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล
ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน
 แผนฯ ฉบับที่ 12
- การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน
- การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
- การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ เชื่อมโยง การค๎า การลงทุน และการค๎าชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแขํงขันทั้งในและตํางประเทศ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด/
เป้าหมายรวม 4 ปี

ข้อมูลค่า
ฐาน

1. ยกระดับการผลิต 1.1 อัตราการ
สินค๎าและบริการให๎ ขยายตัวของมูลคํา
มีมูลคําเพิ่มสูงขึ้น
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GPP) /
(ร๎อยละ)
1.2 อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด
2. สร๎างรายได๎จาก 2.1 รายได๎จากการ
การจาหนํายสินค๎า จาหนํายสินค๎าเกษตร
และบริการในตลาด และสินค๎าชุมชน/
ที่เหมาะสม
(ร๎อยละ)
1.2 จานวนผลิตภัณฑ์
ที่ผํานการคัดสรร
สุดยอดหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย /
(ผลิตภัณฑ์

2.2
(ปี 2557)

2.4

2.6

2.8

3

พ.ศ.
2561 2564
3

0.43
(ปี 2557)

0.44

0.45

0.45

0.47

0.47

60
(ปี 2558)

65

70

75

80

80

498
(ปี 2558)

518

528

538

548

548

พ.ศ.
2561

ค่าเป้าหมายรายปี
พ.ศ.
พ.ศ.
2562
2563

พ.ศ.
2564

กลยุทธ์
1. สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู๎ประกอบการในการประกอบธุรกิจ
2. สํงเสริมและพัฒนาการใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ
3. สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร๎างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกในการผลิต และการประกอบ
ธุรกิจ
4. สํงเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสูํระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
- ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและความเทําเทียมกันทางสังคม
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- การสร๎างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
- การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด/
เป้าหมายรวม 4 ปี

ข้อมูลค่า
ฐาน

1. พัฒนาคุณภาพ 1.1 ร๎อยละของ
6.74
ชีวิตของคนทุก
ประชากรที่อยูํใต๎เส๎น
(ปี 2557)
กลุํมวัย
ความยากจน (ร๎อยละ) *
1.2 จานวนองค์ความรู๎
56
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย
(ปี 2557)
เฉลี่ยตํอหมูํบ๎าน/(คนตํอ
หมูํบ๎าน)
1.3 คําเฉลีย่ คะแนน
38.02
O- net นักเรียนชั้น ม.3 (คะแนนเฉลี่ย
/(ร๎อยละ)
ปี 2558)
2. การสร๎างความ 2.1 สัมประสิทธิ์การ
0.38
เป็นธรรม
กระจายรายได๎*
(ปี 2558)
ลดความเหลื่อมล้า 2.2 คนอายุ 15 – 60
96.71
ทางสังคม
ปี เต็ม มีอาชีพและมี
(ปี 2557ป
รายได๎/(ร๎อยละ)
2.3 อัตราการวํางงาน /
0.99
(ร๎อยละ)*
(ปี 2557)
หมายเหตุ : เครื่องหมาย * คือตัวชี้วัดที่มีการผกผันข๎อมูล

พ.ศ.
2561

ค่าเป้าหมายรายปี
พ.ศ.
พ.ศ.
2562
2563

พ.ศ.
2564

6.24

5.74

5.24

4.74

พ.ศ.
2561 2564
4.74

61

66

71

76

76

38.32

38.62

38.92

39.22

39.22

0.37

0.36

0.35

0.34

0.34

97.71

98.71

99.71

100.71

100.71

0.94

0.89

0.84

0.79

0.79

กลยุทธ์
1. พัฒนาสูํศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคด๎วยความเป็นเลิศด๎านการศึกษา และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
2. สํงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ รํวมกับเครือขํายด๎านวัฒนธรรมทุกระดับ
3. สํงเสริมคุณธรรม จิตสาธารณะ และประชารัฐ
4. เสริมสร๎างความพร๎อมการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุอยํางมีคุณภาพ
5. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให๎เหมาะสมตามชํวงวัย และความหลากหลายของประชากร
6. ลดความเหลื่อมล้าของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็ นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน
- การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

37
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

1. การปูองกันและ
ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมและ
สร๎างระบบการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติอยํางมี
สํวนรํวมในรูปแบบ
ของเครือขําย
2. การมีสํวนรํวมใน
การใช๎ประโยชน์และ
แก๎ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม
3. การสร๎าง
จิตสานึกสาธารณะ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว

ตัวชี้วัด/
เป้าหมายรวม 4 ปี

ข้อมูลค่า
ฐาน

พ.ศ.
2561

ค่าเป้าหมายรายปี
พ.ศ.
พ.ศ.
2562
2563

พ.ศ.
2564

4,158
(ปี 2557)

4,148

4,138

4,128

4,118

พ.ศ.
2561 2564
4,118

1.1 ปริมาณการใช๎
พลังงานไฟฟูาเฉลี่ยตํอ
ราย/(กิโลวัตต์-ชั่วโมงราย)*
1.2 พื้นที่ปุาอนุรักษ์
/(ล๎านไรํ)

3,390
(ปี 2557)
(เพิ่มขึ้น/
คงที่)

3,400

3,410

3,420

3,430

3,430

2.1 จานวนวันที่มี
คุณภาพอากาศเกินกวํา
เกณฑ์มาตรฐานที่ลดลง/
(วัน)

20 วัน

18

15

13

10

10

1.01

1.11

1.21

1.31

1.31

40

40

40

40

40

3.1 อัตราการ
0.91
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่
(ปี 2557)
ปุาไม๎ในจังหวัด/
(ร๎อยละ)
4. พัฒนาเทคโนโลยี 4.1 สัดสํวนขยะมูลฝอย
30
และนวัตกรรม เพื่อ ที่นากลับมาใช๎ใหมํ /
เพิ่มประสิทธิภาพ
(ร๎อยละ)
การจัดการของเสีย
และพลังงาน
หมายเหตุ : เครื่องหมาย * คือตัวชี้วัดที่มีการผกผันข๎อมูล

กลยุทธ์
1. ปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูให๎อยูํในสภาพสมบูรณ์ สามารถอานวยประโยชน์ได๎ทั้งทางตรงและ
ทางอ๎อม
2. บริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมที่เกิดมลพิษทางน้า ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายให๎มีคุณภาพดีขึ้น
และพร๎อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ
3. สํงเสริมความเข๎าใจและจิตสานึกของชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหน ลดข๎อขัดแย๎ง และใช๎ประโยชน์จาก
ทรัพยากรอยํางคุ๎มคําในรูปแบบเครือขําย
4. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน และการใช๎พลังงานทดแทน
ให๎เหมาะสมและยั่งยืน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

38
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูํความมั่นคั่งและยั่งยืน
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด/
เป้าหมายรวม 4 ปี

ข้อมูลค่า
ฐาน

1. ชุมชนเข๎มแข็ง
๑.1 สัดส่วนคดีอาชญากรรม ๓๐ คดีต่อ
สังคมเมืองปลอดภัย (ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต แสน
และสงบสุข
ประชากร
ร่างกาย และเพศ)
(คดีต่อแสนประชากร)*
1.๒. สัดสํวนคดีอาชญากรรม 160 คดีตํอ
(ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์) แสน
(คดีตํอแสนประชากร)*
ประชากร
1.3 อัตราผู๎เสียชีวิตจาก
๑๔.๑๕ ราย
อุบัติเหตุการจราจรทางบก ตํอแสน
ตํอประชากรแสนคน
ประชากร
(๑๔.๑๕ รายตํอแสน
ประชากร)*
2. พื้นที่ชายแดนมี 2.1 ร๎อยละของคดียาเสพ ๑๘
ความมั่นคง สงบสุข ติดรายสาคัญ (ฐานข๎อหา (ปี 2558)
ผลิตจาหนําย และ
ครอบครองเพื่อจาหนําย)
เปรียบเทียบกับคดีที่จับกุม
ทัง้ หมด /(ร๎อยละ)*
2.2 ร๎อยละที่เพิ่มขึ้นของ 10
คดีการจับกุมการกระทา (ปี 2558)
ความผิดเกี่ยวกับการค๎า
มนุษย์และความผิด
ที่เกี่ยวเนื่องตาม พ.ร.บ.
ปูองกันปราบปรามการค๎า
มนุษย์พ.ศ.๒๕๕๑
/(ร๎อยละ ๑๐)
หมายเหตุ : เครื่องหมาย * คือตัวชี้วัดที่มีการผกผันข๎อมูล

พ.ศ.
2561

ค่าเป้าหมายรายปี
พ.ศ.
พ.ศ.
2562
2563

พ.ศ.
2564

25 คดีต่อ 20 คดีต่อ 15 คดี
ตํอแสน
แสน
แสน
ประชากร ประชากร ประชากร

พ.ศ.
2561 2564
10 คดีตํอ 10 คดีตํอ
แสน
แสน
ประชากร ประชากร

150 คดี
ตํอแสน
ประชากร
13.15
รายตํอ
แสน
ประชากร

140 คดี
ตํอแสน
ประชากร
12.15
รายตํอ
แสน
ประชากร

130 คดี
ตํอแสน
ประชากร
11.15
รายตํอ
แสน
ประชากร

๑20 คดี
ตํอแสน
ประชากร
10.15
รายตํอ
แสน
ประชากร

๑20 คดีตํอ
แสน
ประชากร
10.15 ราย
ตํอแสน
ประชากร

16

14

12

10

10

15

20

25

30

30

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

39
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพด๎านความมั่นคงภายใน มุํงเน๎นการบูรณาการความรํวมมือของทุกภาคสํวน เพื่อ
รับมือกับปัญหาภัยคุกคามด๎านความมั่นคงทุกรูปแบบ
2. เพิ่มประสิทธิและความพร๎อมด๎านความมั่นคงตามแนวชายแดน
3. ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด โดยใช๎กลไกประชารัฐ
4. เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร๎อมเพื่อ ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการมีสํวนรํวมของ
ชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- การบริหารจัดการภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมภิบาลในสังคมไทย
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด/
เป้าหมายรวม 4 ปี

ข้อมูลค่า
ฐาน

1. ประชาชนมีความ 1.1 ร๎อยละความพึงพอใจ
พึงพอใจในการ
ของผูร๎ ับบริการ /(ร๎อยละ)
ให๎บริการภาครัฐ
1.๒. ร๎อยละของการแก๎ไข
ปัญหาความเดือดร๎อนของ
ประชาชน/ (ร๎อยละ)

87
(ปี 2557)
73
(ปี 2559)

88

89

75

77

2. การบริหารภาครัฐ
ให๎มีประสิทธิภาพ

2.1 ร๎อยละการเบิกจําย
งบประมาณของจังหวัด

78
(ปี 2558)

80

82

84

86

86

2.2 ระดั บ คุ ณ ธรรมและ
ค ว า ม โ ป รํ ง ใ ส ก า ร
ดาเนินงานของหนํวยงาน

76
(ปี 2558)

78

80

82

84

84

พ.ศ.
2561

ค่าเป้าหมายรายปี
พ.ศ.
พ.ศ.
2562
2563
90
79

พ.ศ.
2564
91
81

พ.ศ.
2561 2564
91
81

กลยุทธ์
1. สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพการให๎บริการภาครัฐ
2. สํงเสริมและพัฒนาการบริหารงานภาครัฐให๎มีประสิทธิภาพ โปรํงใส ตรวจสอบได๎

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๔๑

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท๎องถิ่น บนพื้นฐานของความเข๎าใจในปัญหาและศักยภาพของ
ท๎องถิ่นโดย การมีสํวนรํวมของชุมชน”
๒. พันธกิจ
๑. เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวนในการบริหารจัดการท๎องถิ่นอยํางมี
ประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎มีความทันสมัยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
กฎหมายบัญญัติ
๓. สํงเสริมบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท๎องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น
๔. สํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น
๓. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และ สังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๖. ยุทธศาสตร์การปูองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร๎อยใน
ชุมชน
๗. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๔๒
๔. ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ๑ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เป้าประสงค์
๑.๑ ระบบ
สาธารณูปโภค ทาง
การเกษตร โดยเฉพาะ
การคมนาคมขนสํงมี
ประสิทธิภาพ
สามารถ ตอบสนอง
ความต๎องการ ของ
ประชาชนอยําง ทั่วถึง

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
๑.๑.๑ ร๎ อ ยละของการ
กระจาย งบประมาณและ
โครงการด๎าน การ คมนาคม
ขนสํ ง ในแตํ ล ะพื้ น ที่ ท าง
ภูมิศาสตร์
๑.๑.๒ ร๎ อ ยละของระดั บ
ความ พึง พอใจเฉลี่ยของ
ประชาชนตํอระดับ ความพึง
พ อ ใ จ สู ง สุ ด ข อ ง ร ะ บ บ
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค ท า ง
การเกษตรของ ประชาชน

กลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ๑. พัฒนาโครงสร๎างทางการเกษตร เชํน
ด๎ า นการคมนาคมขนสํ ง ที่ การพั ฒ นาแหลํ งน้ า แหลํ งน้ าธรรมชาติ
จาเป็น
ระบบชลประทานเพื่ อ การเกษตรที่
เหมาะสม สามารถตอบสนอง ความ
จาเป็นและความต๎องการของคนใน
ท๎องถิ่น มีความสอดคล๎องและ เชื่อมโยง
๒. พัฒนาการบริหาร
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ
จัดการโครงสร๎างพื้นฐาน
สังคม การสร๎างงานและ กระจายรายได๎
ทางการเกษตรเพื่อรองรับ
อยํางทั่วถึง
การพัฒนาเศรษฐกิจและ
๒. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของถนน
สังคม
หรือสะพานข๎ามแมํน้าให๎ได๎มาตรฐาน ที่ดี
มีความปลอดภัยในการเดินทางและขนสํง
สิ น ค๎ า ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร ไ ด๎ อ ยํ า ง
สะดวกสบาย จัดให๎มีปูายเส๎นทาง ระบบ
ไฟฟู า สํ องสวํ า งที่ เ หมาะสม เพี ย งพอ
รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพการคมนาคม
ขนสํงทางน้า
๓. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ๑ . ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ
ทางการเกษตรเพื่ อ สร๎ า ง สาธารณูปโภคทางการเกษตรในทุกๆ ด๎าน
มูลคํ า เพิ่ม ให๎ แกํ ผลผลิ ต เพื่ อ ให๎ สามารถปู อ งกัน และบรรเทา
ทางการ เกษตร
ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ภั ย แ ล๎ ง ที่ มี ตํ อ ภ า ค
เกษตรกรรมได๎ อยํางมีประสิทธิภาพ
๒ . ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ
สาธารณู ป โภคทางการเกษตรเพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพและสร๎าง ความเข๎มแข็งให๎กับ
ประชาชนในท๎องถิ่น โดยเฉพาะการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต สร๎างมูลคําเพิ่ม
สิ น ค๎ า เกษตรและลดคํ า ใช๎ จํ า ยในการ
กระจายสินค๎า เชํน การจัดตั้ง และดูแล
ตลาดกลางรั บ ซื้ อ -ขายในชุ ม ชน หรื อ
รํวมมือกับชุมชนข๎างเคียง
๓. สร๎ า งความรํ ว มมื อ กั บ หนํ ว ยงานทั้ ง
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น ใน ก า ร พั ฒ น า
โครงสร๎างพื้นฐานทางการเกษตรอยํางมี
สํวนรํวม ตลอดจนติดตาม ประเมินผล
ความก๎าวหน๎าอยํางตํอเนื่อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๔๓
ยุทธศาสตร์ ๒ : การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
๒.๑ ชุมชนยึดถือและ
ปฏิ บั ติ ต ามแนวทาง
ปรัชญา เศรษฐกิ จ
พ อ เ พี ย ง เ กิ ด
ภู มิ คุ๎ ม กั น ท า ง
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
๒.๑.๑ ร๎อยละของชุมชนที่มี
ค ว า ม รู๎ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม
แนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตํอ ชุมชนทั้งหมด

กลยุทธ์
๑. สํ งเสริ ม และพั ฒ นาการ
เกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสร๎าง
ภู มิ คุ๎ ม กั น ใ ห๎ กั บ ร ะ บ บ
เศรษฐกิจในท๎องถิ่น

แนวทางการพัฒนา
๑. สํงเสริมการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท๎ อ งถิ่ น เพื่ อ เป็ น ฐานการผลิ ต ทางด๎ า น
การเกษตรอยํางคุ๎มคําและเกิดประโยชน์
สูงสุด โดยใช๎แนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง ผสมผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิม บน
พื้นฐานวัฒนธรรมของ ชุมชนเป็นสาคัญ
ตลอดจนการสนับสนุน ตํอยอดและขยาย
ผลความสาเร็จ การพัฒนาโครงการหลวง
เพื่ อ สํ ง เสริ ม การเรี ย นรู๎ ภู มิ ปั ญ ญาและ
นวั ต กรรม การเกษตร ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. การนาเทคโนโลยีเข๎ามาใช๎เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพและสร๎างมูลคําเพิ่ม ให๎กับ
ภาคการเกษตรในท๎องถิ่น เชํน การพัฒนา
เมล็ดพันธุ์การจัดเก็บรักษา ผลผลิต การ
แปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการให๎ บ ริ ก าร
วิชาการด๎านการเกษตร เพื่อเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งให๎เกษตรกรอยํางเป็นระบบ
ตลอดจนรณรงค์ และสํ งเสริม เกษตร
อิ น ทรี ย์ แ ละเกษตรปลอดภั ย เพื่ อ การ
บริ โภคและการ ผลิ ตเพื่อ จาหนํ ายใน
ชุมชน
๓. สํงเสริมให๎มีการประกอบอาชีพเสริม
ตํ อ ยอดจากอาชี พ เกษตรกร โดยอาจ
สร๎ า งกลุํ ม อาชี พ หรื อ สหกรณ์ ที่ มี ค วาม
เข๎ ม แข็ ง เพื่ อ เป็ น การสร๎ า งรายได๎ เ สริ ม
และผลั ก ดั น ให๎ เ กิ ด การกระจายรายได๎
อยํางทั่วถึง
๔. สํงเสริมการออมในทุกระดับชุมชนบน
พื้นฐานของความเข๎าใจ และความ พร๎อม
ของชุมชน
๕. เสริมสร๎างคํานิยมในการบริโภคสิ นค๎า
ชุมชน และสินค๎าที่ผลิตภายในประเทศ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๔๔
เปูาประสงค์
๒.๒ ท๎ อ งถิ่ น มี ก าร
พั ฒ นา ด๎ า นการ
ทํองเที่ยว วิสาหกิจ
ชุ ม ช น ใ ห๎ มี ค ว า ม
พร๎ อ ม แ ขํ งขั น แ ล ะ
รองรั บ ผลกระทบ
จ า ก ก า ร เ ข๎ า รํ ว ม
ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน

ตัวชี้วัดเปูาประสงค์
๒.๒.๑ ร๎อยละของท๎องถิ่นที่
มี การพั ฒ นาด๎ า นการ
ทํองเที่ยว หรือวิสาหกิจใน
ชุมชนเพิ่มขึ้น
๒.๒.๒ ร๎อยละของผู๎
ประกอบการทีไ่ ด๎รับการ
สํงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน

กลยุทธ์
๒. สํงเสริมให๎ท๎องถิ่นมีการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพด๎ า นการ
ทํอ งเที่ ย วในชุ มชน มีค วาม
พร๎ อ มแขํ งขั น ในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

๓ . พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
ผู๎ประกอบการและ วิสาหกิจ
ชุ ม ช น เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แ ล ะ บ ริ ก า ร เ พื่ อ ร อง รั บ
ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
อาเซียน

แนวทางการพัฒนา
๑. สํ งเสริ ม และพั ฒ นาการทํ อ งเที่ ย วใน
ชุมชน ทั้งกิจกรรมทางการทํองเที่ยว เดิม
และเพิ่มกิจกรรมใหมํ เชํน การทํองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ และเชิงนิเวศ
ที่ส อดคล๎ อ งกั บ วิ ถีชีวิ ต ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีบนพื้นฐาน ของการมีสํวนรํวม
เหมาะสมกับศักยภาพและเกิดประโยชน์
ตํอคนใน ท๎องถิ่น
๒. ศึ ก ษา รวบรวม และเผยแพรํ ข๎ อ มู ล
เพื่ อ สร๎ า งความรู๎ ค วามเข๎ า ใจเกี่ ย วกั บ
ผลกระทบที่จ ะเกิด ขึ้นจากการรวมกลุํ ม
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น เพื่ อ ให๎
สามารถเตรียมความพร๎อมและรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงด๎านการ ทํองเที่ยวและ
วิสาหกิจชุมชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๓. สร๎ า งการมี สํ ว นรํ ว มและเชื่ อ มโยง
ระหวํ า งหนํ ว ยงานภาครั ฐ เอกชนและ
ท๎ อ ง ถิ่ น ที่ มี สํ ว น เ กี่ ย ว ข๎ อ ง กั บ ก า ร
พัฒนาการทํองเที่ยว หรือวิสาหกิจชุมชน
ในการพัฒนาและประชาสัมพันธ์เผยแพรํ
กิจกรรมทางการทํองเที่ยวหรือ สินค๎า
ชุมชน ให๎เป็นที่รู๎จักทั้งในระดับประเทศ
และตํางประเทศ
๑. พัฒนาความรู๎ผู๎ประกอบการในท๎องถิ่น
ใ น ด๎ า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ธุ ร กิ จ
ประกอบด๎ ว ย การตลาด การผลิ ต /การ
บริการ การบริหารจัดการและ การเงิน
โดยมุํ ง เน๎ น การพั ฒ นาบุ ค ลากร ทั ก ษะ
แรงงาน การศึกษาและ พัฒนาเพื่อเพิ่ม
มูลคํ า ยกระดับ การค๎ าและบริ การให๎ไ ด๎
มาตรฐาน สามารถ แขํงขันได๎ในตลาด
การค๎ า อาเซี ย น ๒. เสริ ม สร๎ า งความ
เข๎ม แข็ งในชุ มชนมีอ านาจในการตํอ รอง
การจัดหาปัจจัย การผลิต เพื่อลดต๎นทุน
ในการผลิ ต ตลอดจนแสวงหาโอกาส
ทางการตลาด ทั้งในและตํางประเทศ
รํ ว มกั น ในลั ก ษณะกลุํ ม เครื อ ขํ า ย โดย
ความรํวมมือ ระหวํางภาครัฐและเอกชน
๓. สํงเสริมการนาระบบเทคโนโลยีดิจิตอล
เข๎ามาใช๎ในการบริหารจัดการ ธุรกิจเพิ่ม
ประสิ ท ธิภ าพในการผลิต การออกแบบ
เพื่อเพิ่มคุณภาพ สร๎าง มูลคําเพิ่มให๎กับ
สินค๎ า/บริก าร การตลาดและการขายที่
เชื่อมโยงสูํตลาด ภายนอก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๔๕
ยุทธศาสตร์ ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
๓.๑ ชุมชนมีสํวนรํวม
ในการ ปฏิ บัติ เพื่ อ
ปูองกันและแก๎ปัญหา
ในด๎ า นการจั ด การ
ทรัพยากร ธรรมชาติ
สิ่ ง แวดล๎ อ มและการ
อนุรักษ์ ระบบนิเวศ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
กลยุทธ์
๓.๑.๑ ร๎อยละของชุมชนที่มี ๑. อนุรักษ์
สํวน รํวมในการปฏิบัติเพื่อ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ปูองกันและ แก๎ปัญหาใน สิ่งแวดล๎อมโดย ชุมชน
ด๎านการจัดการ ทรัพยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม และ
การอนุ รั ก ษ์ ร ะบบนิ เ วศตํ อ
ชุมชนทั้งหมด

แนวทางการพัฒนา
๑. พั ฒ นานวั ต กรรมด๎ า นการบริ ห าร
จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล๎อม*
๒. สํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ กรรมการเพิ่ ม
พื้นที่สีเขียวในชุมชน เชํน ปลูกปุาในพื้นที่
ต๎น น้า พื้นที่สาธารณะ สร๎างฝายต๎นน้าลา
ธาร โดยให๎ชุมชนเป็นผู๎มีบทบาทหลักใน
การริเริ่มดาเนินการและโดยภาครัฐ
๓. ก าหนดบทบั ญ ญั ติ ข๎ อ บั ง คั บ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง ปรับปรุงกฎระเบียบ
ด๎าน สิ่งแวดล๎อมให๎สอดคล๎องกับแตํละ
พื้นที่ การกาหนดขอบเขตพื้นที่ (Zoning)
อยํางเป็นรูปธรรม และนากฎระเบียบมา
บั ง คั บ ใช๎ อยํ างจริ งจั ง ตล อด จนน า
เทคโนโลยี ม าใช๎ ในการจั ดเก็ บ รวบรวม
ข๎อมูลการครอบครองพื้นที่
กระทบตํอ สิ่งแวดล๎อม
๔. รณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห๎ ชุ ม ชน
ตระหนักในคุณคําของทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่ ง แวดล๎ อ ม เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมในการผลิตและบริโภคที่สํงผล
กระทบตํอ สิ่งแวดล๎อม
๕. จั ด กิ จ กรรมสํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให๎
ประชาชนกลุํมตํางๆ มีความรู๎ความเข๎าใจ
ที่ ถูกต๎อง ในการปูองกัน แก๎ไขปัญหาและ
ฟื้ น ฟู ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล๎อม
* เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในการจัดการกับ
ปัญหาเหลํานี้จะดาเนินการแก๎ไขในนาม
ของสํวนรวม (Collective action) ทั้ง
ผํานการใช๎กระบวนการเวทีประชาคมเพื่อ
สร๎างความตระหนักถึงปัญหารํวมกันและ
เพื่อระดมความคิดเห็นในการหาทางแก๎ไข
ทั้งใช๎การลงมือลงแรงรํวมกันเพื่อแก๎ไข
ปัญหา เชํน การปลูกปุา การทาแนวกันไฟ
ปุา การรวมกลุํ ม เป็ นอาสาสมั ค รเพื่ อ
ลาดตระเวนและปูองกันการกระทาการที่
เป็นต๎นเหตุ ของปัญหา หรือใช๎การทา
สัญญาประชาคมในชุมชนโดยการกาหนด
เป็นกฎกติกาของ ชุมชนหรือกฎบ๎าน ฯลฯ
เป็นต๎น)
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๓.๑.๒ จ านวนชุ ม ชนที่ มี
ค ว า ม รู๎ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช๎
พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น แ ล ะ
น ามาใช๎ ใ นท๎ อ งถิ่ น อยํ า ง
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

กลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
๒. ปู อ งกั น แก๎ ปั ญ หาขยะ ๑. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การขยะ
และมลภาวะใน ชุมชน
และสิ่งแวดล๎อม เชํน ปัญหาน๎ าเสีย ขยะ
มูลฝอย ปัญหาหมอกควันให๎อยูํในเกณฑ์ที่
ก าหนด โดยสํ ง เสริ ม ให๎ ชุ ม ชนสามารถ
ดาเนิน การด๎ว ย ตนเองมากขึ้ น อยํา ง
ตํอเนื่อง
๒. สํ ง เสริ ม ให๎ มี ก ารบู ร ณาการรํ ว มกั บ
หนํ ว ยงานอื่ น ทั้ งภาครั ฐ เอกชนในการ
บริหาร จัดการสิ่งแวดล๎อม
๓. สํงเสริมการจัดตั้งกลุํมและเครือขํายใน
การบริ หารจั ดการทรั พยากร ธรรมชาติ
และ สิ่ งแวดล๎อมโดยชุ มชน เชํน การ
แก๎ปัญหาหมอกควัน ไฟปุา
๔. การให๎ ค วามรู๎ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห าร
จั ด การขยะมู ล ฝอยในชุ ม ชน เพื่ อ ลด
ปริมาณขยะมี การคัดแยกที่เหมาะสม มี
การก าจั ด ขยะอยํ า งถู ก วิ ธี แ ละสร๎ า ง
ประโยชน์จากขยะใน ชุมชน รวมถึงการ
ดูแลรักษาแมํน้าลาคลองไมํให๎เนําเสีย
๕. สร๎างองค์ความรู๎จากการศึกษาดูงาน
การหาต๎ น แบบที่ ดีใ นการบริห ารจั ดการ
ขยะและ
มลภาวะเพื่ อ น ามาเป็ น
แบบอยํางแนวทางปฏิบัติขยายผลสูํชุมชน
และท๎องถิ่นอื่น โดย การมีสํวนรํวมของ
ชุมชน องค์กรภาคเอกชน เชํน การพัฒนา
ระบบการกาจัดขยะมูล ฝอย การแก๎ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟปุา
๓. สํงเสริมการใช๎ พลังงาน ๑. สํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และน างานวิ จั ย
ทดแทนและ การอนุรักษ์ เกี่ ย วกั บ พลั ง งานทดแทนและพลั ง งาน
พลังงาน
ทางเลือกมาใช๎ ปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอยํางยั่งยืน โดย
เริ่มจากหนํวยงาน ภาครัฐ และขยายไปยัง
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ที่อยูํอาศัย
และอื่นๆ
๒. ให๎ ค วามรู๎ ป ลู ก จิ ต ส านึ ก และสร๎ า ง
แรงจู ง ใจของคนในท๎ อ งถิ่ น ด๎ า นการ
อนุรักษ์พลังงาน การใช๎พลังงานทดแทน
โดยเปรียบเทียบให๎เห็นถึงประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นตํอตนเองและ ท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน
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๔๗
ยุทธศาสตร์ ๔ : การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
๔.๑ชุมชนและองค์กร
ภาค สังคมในท๎องถิ่น
สามารถ อนุรักษ์ฟื้นฟู
แ ล ะ สื บ ส า น
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ป ร ะ เ พ ณี แ ล ะ ภู มิ
ปั ญ ญ า อั น เ ป็ น
เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
ท๎องถิ่น ให๎ดารงอยูํได๎
อยํางยั่งยืน

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

๔.๑.๑ จ านวนกิ จ กรรม
อนุ รั ก ษ์
และสํ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม ท๎องถิ่นใน
ชุมชนที่มีการฟื้นฟูและ สืบ
สาน

กลยุทธ์
๑. พัฒนาองค์ความรู๎ ด๎าน
ศิล ปวั ฒ นธรรม และภู มิ
ปัญญาท๎องถิ่น ในเชิงองค์
รวม

แนวทางการพัฒนา
๑. สร๎ า งแหลํ งเรี ย นรู๎ เ พื่ อ การสื บ ค๎ น ภู มิ
ปัญญา/อัตลักษณ์ท๎องถิ่น เชื่อมโยงแหลํง
การเรี ย นรู๎ ใ นชุ ม ชน เชํ น การใช๎ วั ด
สถานศึ ก ษา พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ห รื อ สถานที่ ที่
เหมาะสมในการจั ด การเรี ย นการสอน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎
เยาวชนและผู๎ ที่ ส นใจ โดยมุํ ง เน๎ น การ
ปรับ ปรุงและใช๎ งานแหลํ งเรียนรู๎เดิ มที่ มี
อยูํ ใ ห๎ ส ามารถใช๎ ง านได๎ แ ละมี ค วาม
นําสนใจ
๒. สร๎างเครือขํายบุคลากรหรือกลุํมบุคคล
เกี่ ย วกั บการสร๎า งสรรค์ผ ลงานทางด๎ า น
ศิ ล ปวั ฒ นธร รมให๎ เ ป็ น แกนหลั ก ใน
การศึกษา รวบรวมภูมิปัญญาในท๎องถิ่น
และสร๎ า งการมี สํ ว นรํ ว มในการพั ฒ นา
ท๎องถิ่นของตน
๓. สิ่งเสริม สนับสนุนให๎เกิดกิจกรรมการ
พั ฒ นาและสร๎ า งสรรค์ ง านศิ ล ปะ ภู มิ
ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น สาขาตํ า งๆ เชํ น การจั ด
นิ ท รรศการ การเสวนา การประชุ ม ใน
ชุ ม ชน เพื่ อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ แ ละ
สร๎ า งกลุํ ม กิ จ กรรมศิ ล ปะที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
๒. อนุ รั ก ษ์ แ ละสํ ง เสริ ม ๑. สํงเสริมให๎มีกิจกรรมปลูกฝัง คุณธรรม
ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น ใน จริยธรรม ตามคาสอนของศาสนา
ชุมชน
๒. ปลูก จิต สานึก การอนุ รัก ษ์วั ฒนธรรม
ท๎องถิ่นในระดับครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบัน
รากฐานให๎ เ ด็ ก และเยาวชนในชุ ม ชน
นอกเหนื อ จากสถาบั น การศึ ก ษา เชํ น
รณรงค์การใช๎ภาษา/การแตํงกายล๎านนา
การอนุ รั ก ษ์ อั ก ษรเมื อ ง ดนตรี พื้ น บ๎ า น
สํงเสริมวัฒนธรรมประเพณีในโรงเรียนฯ
รวมถึ ง การอนุ รั ก ษ์ ด๎ า นสถาปั ต ยกรรม
ตํ า งๆ แหํ งล๎ า นนา มี ก ารออกแบบหรื อ
กํอสร๎างโดยคงเอกลักษณ์ทางด๎านศิลปะ
๓. สํงเสริมชุมชนในการสร๎างกลุํมสํงเสริม
วัฒนธรรมล๎านนาและคุณธรรมจริยธรรม
ในชุมชน
๔. สํงเสริ ม และจั ดกิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมประเพณีของชนเผําในท๎องถิ่น
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กลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา
๕. สร๎างการมีสํวนรํวมของคนในชุมชน
ในการเฝูาระวังและปูองกันผลกระทบจาก
การเข๎ามาของวัฒนธรรมตํางชาติที่มีตํอ
วิถีชีวิตชุมชน
๖. สนับสนุนยกยํองเชิดชูเกียรติให๎แกํ
บุคคลที่สร๎างคุณประโยชน์ในด๎านอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น
๔.๑.๒ จ านวนครั้ ง ในการ ๓. เผยแพรํ ศิลปวัฒ นธรรม ๑. จั ด ท าสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ
เผยแพรํ ศิ ลปวัฒ นธรรม ท๎องถิ่นสูํ ภายนอก
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นใน
ท๎องถิ่นสูํภายนอก
รูปแบบ ตํ างๆ เชํน เอกสาร รายการ
โทรทัศน์สื่อ online เป็นต๎น เพื่อเผยแพรํ
ให๎เกิดการ รับรู๎ในวงกว๎าง โดยมุํงเน๎น
ความคุ๎มคําและมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาและเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อ
เป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรม จัด
กิจกรรมเพื่อเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมและ
ภู มิ ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น ไปยั ง สถานที่ ตํ า งๆ
ภ า ย น อ ก เ ชํ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
Roadshow การเข๎ารํวมงานแสดงสินค๎า
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและการทํองเที่ยว
เพื่อให๎เกิดการรับรู๎ในวงกว๎างและเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎

ยุทธศาสตร์ ๕ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าประสงค์
๕.๑ กลุํมเด็ก เยาวชน
และ ผู๎ใหญํ ได๎รับการ
สํงเสริม การศึกษา
และการเรียนรู๎ ตลอด
ชีวิต

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
กลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
๕.๑.๑ ร๎อยละของ
๑. สํงเสริมการศึกษา และ ๑. จัดให๎มีศูนย์การเรียนรู๎ด๎านตํางๆ ที่เป็น
ประชาชน กลุํมเปูาหมายตํอ การเรียนรู๎ตลอด ชีวิต
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และ
การได๎รับการ สํงเสริม
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ พร๎อม
การศึกษาและการเรียนรู๎
ทั้ ง เสริ ม สร๎ า งสภาพแวดล๎ อ มแหลํ ง
ตลอดชีวิต
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ ที่ เ หมาะสมและ
เพียงพอสาหรับประชาชน กลุํมอาชีพและ
การรวมกลุํมตามอัธยาศัย
๒. สํงเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานบริการทางการศึกษา และ การ
ศึก ษาวิ จัย ของสถานศึ กษาในสังกั ดและ
สถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข๎อง ลดความ เหลื่อม
ล้าในการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและ
สร๎ า งโอกาสทางการศึ ก ษา ส าหรั บ
ประชาชนทุกระดับ พัฒนาความพร๎อมตํอ
การเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๔๙
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
กลยุทธ์
๕.๒ กลุํมผู๎สูงอายุ คน ๕.๒.๑ ร๎ อ ยละของคนใน ๒. สํงเสริมสุขภาวะที่ดีของ
พิการ และผู๎ประสบ ชุมชนมีสุข ภาวะที่ดี
คนในชุมชน
ปั ญ ห า ท า ง สั ง ค ม
ไ ด๎ รั บ บ ริ ก า ร แ ล ะ
สวัสดิการอยํางทั่วถึง
รวดเร็วและเป็นธรรม
บน พื้นฐานของการ
พึ่งพา ตนเอง

๕.๒.๒ ร๎ อ ยละของระดั บ
ความ
พึ ง พอใจของ
ประชาชน กลุํมเปูาหมายตํอ
การเข๎าถึง สวัสดิการทาง
สังคม

แนวทางการพัฒนา
๑. พั ฒ นาระบบสวั ส ดิ ก ารและบริ ก าร
สุ ข ภาพทางด๎ า นสร๎ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
ปูอ งกั น โรค รั กษาพยาบาลและฟื้ น ฟู
สมรรถภาพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
บริการสุขภาพที่ มีคุณภาพมาตรฐาน โดย
ให๎ ป ระชาชนในชุ ม ชนสามารถเข๎ า ถึ ง
บริการได๎สะดวก และทั่วถึง (๓ คะแนน)
๒. สํงเสริมเครือขํ ายด๎านสาธารณสุขใน
การ เฝู า ระวั ง ควบคุ ม โรคที่ เ ป็ น ปั ญ หา
ส าคั ญ โรคอุ บั ติ ใ หมํ แ ละภั ย สุ ข ภาพ
พั ฒ นาศั ก ยภาพภาคี เ ครื อ ขํ า ยในการ
ปูองกันโรคและ สร๎างเสริมสุขภาพเชิงรุก
ในชุมชน (๓ คะแนน)
๓. สนั บสนุ นการศึ ก ษา พัฒ นาและการ
ถํายทอดองค์ความรู๎ภูมิปัญญาการแพทย์
แผน ไทยและสมุนไพรให๎เป็นที่ยอมรับใน
ชุมชน (๒ คะแนน)
๔. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนมี
ทั ก ษะในการดู แ ลสุ ข ภาพของตนเอง
รวมถึง การจัดกิจกรรมเสริมสร๎างความ
เข๎ ม แข็ งทั้ งรํ า งกายและจิ ต ใจของคนใน
ชุมชน
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก ๑. ส ารวจรวบรวมข๎ อ มู ล เด็ ก เยาวชน
เยาวชน สตรี คนชราและ สตรีคนชรา และผู๎ด๎อยโอกาสในท๎องถิ่น
ผู๎ด๎อยโอกาส
เพื่อ จัดทาแผน กาหนดแนวทางในการจัด
สวัสดิการทางสังคม ทั้งในด๎านการศึกษา
การ พัฒนาอาชีพ และการเข๎าถึงปัจจัย
การยังชีพ
๒. พั ฒ นาการให๎ บ ริ ก ารและโครงสร๎ า ง
พื้ น ฐานที่ เ หมาะสมกั บ กลุํ ม ประชาชน
เปูาหมาย เชํน การจัดทาทะเบียนเพื่อ
อานวยความสะดวกในการรับบริการด๎าน
ตํางๆ การ สร๎างทางลาดสาหรับผู๎พิการ
การรักษาพยาบาล เป็นต๎น
๓. สํ ง เสริ ม การเข๎ า ถึ ง สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
ความเสมอภาคและพั ฒ นาศั ก ยภาพแกํ
กลุํ ม ประชาชนเปู า หมาย สนั บ สนุ น
กองทุนเพื่อสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
คุ๎มครอง เด็ก สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ และผู๎สูงอายุ
๔. สํงเสริม และพัฒนาอาชีพให๎แกํกลุํ ม
ประชาชนเปูาหมายในชุมชน/ท๎องถิ่นตาม
ศักยภาพ รวมทั้งสนับสนุนด๎านการตลาด
เพื่อให๎มีงานทามีรายได๎สามารถพึ่งพา ตนเอง
ได๎

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๕๐
ยุทธศาสตร์ ๖ : การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
เป้าประสงค์
๖ . ๑ ป ร ะ ช า ช น มี
ค ว า ม ส า มั ค คี แ ล ะ
ความสมานฉั น ท์ ใ น
ห มูํ ค ณ ะ ส า ม า ร ถ
ปูองกันและรับมือ กับ
สาธารณภัย ตํางๆ ได๎
อยํางมี ประสิทธิภาพ

๖.๒ ชุมชนมีสํวน รํวม
ในการปูองกัน แก๎ไข
ลดปัญหายา เสพติด
และความ ปลอดภัย
ในชีวิตและ ทรัพย์สิน
ในชุมชน

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

กลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
๑ . รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ ๑. สํ ง เสริ ม ให๎ มี ก ารสร๎ า งเครื อ ขํ า ย
เ รี ย บ ร๎ อ ย แ ล ะ ค ว า ม อาสาสมั ค รชุ ม ชน ต ารวจบ๎ า น กลุํ ม จิ ต
ปลอดภัย ในชุมชน
อาสา , อปพร. , อสม. เพื่อเฝูาระวังและ
รักษาความสงบเรียบร๎อยของชุมชน
๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์, ให๎ความรู๎จัด
กิ จ กรรมสํ ง เสริ ม การมี สํ ว นรํ ว ม เพื่ อ
ปูองกันภัยที่อาจเกิดขึ้น ในชุมชน
๓. พั ฒ นาบทบาทความรํ ว มมื อ และ
บู ร ณาการระหวํ า งองค์ ก ารบริ ห ารสํ ว น
จังหวัดกับองค์กรปกครอง สํวนท๎องถิ่นใน
พื้นที่ รวมทั้งหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหา
๖.๑.๑ ร๎อยละของ ระดับ ๒. ปูองกันและ บรรเทาสา ๑. สํ ง เสริ ม การสร๎ า งเครื อ ขํ า ยอาสาสมั ค ร
ปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย (อปพร.)
ความพึงพอใจของประชาชน ธารณ ภัย
กลุํมอาสาสมัคร ดับไฟปุา
ตํอการ ปูองกันและรับมือ
๒. พั ฒนาปรับปรุงระบบเพิ่มประสิท ธิภาพ
กับ สาธารณภัยตํางๆ ใน
งานการปู อ งกั น บรรเทาสาธารณภั ย และ
ชุมชน

๖.๒.๑ ร๎ อ ยละของระดั บ
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ประชาชนตํ อ การแก๎ ไ ขลด
ปัญหายาเสพติดและ ความ
ป ล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สินในชุมชน

รัก ษาความสงบ ปลอดภัย ในชุนชนอยํา ง
พอเพียง
๓. สนั บ สนุ น และสํ ง เสริ ม การจั ด การและ
ปูองกันปัญหาภัย แล๎ง อุทกภัย สาธารณภัย
รวมถึ ง การ เตรี ย มความพร๎ อ มให๎ ค วาม
ชํวยเหลือแกํผู๎ประสบภัยอยํางทันทํวงที
๔. น าเทคโนโลยี ม าใช๎ ใ นการปู อ งกั น และ
แก๎ปัญหาการเฝูาระวังการแจ๎งเตือนด๎านสา
ธารณภัย
๓. ปูองกันและ แก๎ไขปัญหา ๑. บู ร ณาการความรํว มมื อ ระหวํ า งองค์ ก ร
ยาเสพ ติด อบายมุขและ ปกครองสํวนท๎องถิ่นกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
พร๎อมทั้ง สํงเสริมการมีสํวนรํวมของคนใน
ปัญหาแรงงานตําง ด๎าว
ชุมชน ในการแก๎ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข
ปั ญ หาแรงงานตํ า งด๎ า ว อยํ า งมี ร ะบบ เชํ น
โ ร ง เ รี ย น วั ด อ ง ค์ ก ร ภ า ค เ อ ก ช น
ผู๎ประกอบการและประชาชนในท๎องถิ่น ฯลฯ
เพื่อก าหนดมาตรการเฝูาระวัง ปูองกั นและ
แก๎ ไ ขปั ญ หาที่ จ ะเกิ ด ขึ้น อยํ า งตํ อ เนื่ อ งและ
ดาเนินการตามกฎหมายอยํางจริงจัง
๒. สํงเสริมสนับสนุน กิจกรรมด๎านกีฬาและ
นันทนาการแกํเด็ก และเยาวชน เพื่อปูองกัน
ปัญหายาเสพติด
๓. พัฒนาระบบการคุ๎มครองแรงงานตํางด๎าว
และการให๎ สิ ท ธิ ข องคนพื้ น ที่ สู ง ให๎ มี สิ ท ธิ
ตามที่ก ฎหมาย ก าหนด ตลอดจนเตรีย ม
ความพร๎อม เฝูาระวังผลกระทบ และปูองกัน
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจาก แรงงานตํางด๎าวทั้ง
ในระบบและนอกระบบตามกฎหมาย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๕๑
ยุทธศาสตร์ ๗ : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์
๗.๑ องค์ กรปกครอง
สํ ว น ท๎ อ ง ถิ่ น มี
กระบวนการบริ ห าร
จั ด การภายใต๎ ห ลั ก
ธรรมาภิบาล
๗.๒ องค์ กรปกครอง
สํ ว น ท๎ อ ง ถิ่ น มี ก า ร
จั ด บริ ก ารสาธารณะ
แกํ ป ระชาชนภายใต๎
หลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
กลยุทธ์
๗.๑.๑ ร๎อยละของ ระดับ ๑. พั ฒ นากร ะบ วนกา ร
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง บริหารจัดการ ภายใต๎หลัก
ผู๎รับบริการตํอการ ท างาน ธรรมาภิบาล
ของบุ ค ลากร
องค์ ก ร
ปกครองสํวน ท๎องถิ่น

แนวทางการพัฒนา
๑. เสริ ม สร๎ า งจิ ต ส านึ ก ด๎ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม รักษาวินัยและธรรมาภิบาลที่
ยึดประโยชน์สํวนรวมเป็น หลัก สร๎างขวัญ
ก าลั ง ใจและทั ศ นคติ ที่ ดี ข องบุ ค ลากร
ท๎ อ งถิ่ น ทุ ก ร ะ ดั บ ใน กา ร ให๎ บ ริ ก า ร
ประชาชน
๗.๒.๑ จานวนข๎อร๎องเรียน ๒. พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพใน ๒. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท๎องถิ่น
เกี่ยวกับการ บริหารจัดการ การบริหาร จัดการภายใต๎ ให๎ มี ค วามรู๎ ค วามสามารถ ทั ก ษะและ
ภายใต๎ หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล
สมรรถนะพร๎อมรับการ เปลี่ยนแปลง ใน
ลดลง
การปฏิบัติงาน การบริการประชาชนอยําง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เชํ น ด๎ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด๎ า นระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข๎ อ งใน
การปฏิบัติงาน การจัดอบรมในด๎านการ
บริหารจัดการธรรมาภิบาล
๓. พัฒนากลไกการท างานที่เข๎มแข็งและ
โปรํงใส โดยอาศัยความรํวมมือเป็นภาคี
หรือข๎อตกลงความ รํวมมือ และการบูร
ณาการระหวํ า งหนํ ว ยงานอยํ า งเป็ น
รู ป ธรรม โดยค านึ ง ถึ ง ผลป ระโยชน์
สาธารณะ ของผู๎ รั บ บริ ก ารเป็ น หลั ก
ภายใต๎ ก ารตั ด สิ น ใจที่ ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรม การรับผิดชอบตํอสํวนรวม การ
พร๎ อ มรั บ การตรวจสอบจากประชาชน
และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง มีการ
เปิดเผยข๎อมูล หนํวยงานตามกฎหมาย
๔. จั ด หาเครื่ อ งมื อ และประยุ ก ต์ ใ ช๎
เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ เ ห ม า ะ ส ม เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการให๎บริการ ตลอดจน
พัฒนานวัตกรรมการให๎บริการเพื่อเตรียม
ความพร๎อมการพัฒนาท๎องถิ่นสูํประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
๕. พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
ระบบงานและการให๎ บ ริ ก ารประชาชน
โดยมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์และ ความคุ๎มคําใน
การปฏิบัติภารกิจ คานึงถึงความต๎องการ
ของประชาชน
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๕๒
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

กลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
๓. สํ ง เสริ ม การมี สํ ว นรํ ว ม ๑. สํงเสริมสนับสนุนกระบวนการรับฟัง
ของทุก ภาค สํ ว นในการ ความคิ ด เห็ น จากชุ ม ชน กลุํ ม องค์ ก ร
ตรวจสอบควบคุม
หนํวยงานและผู๎มีสํวนได๎ เสียจากการ
ดาเนินงานในการพัฒนาของท๎องถิ่ น และ
เปิดโอกาสให๎มีสํวนรํวมในการเสนอแนะ
ความ คิดเห็นในการกาหนดบทบัญญัติ
กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง เพื่ อ ประสาน
ประโยชน์ของภาคสํวนตํางๆ ให๎เสมอภาค
และมีความสมดุล
๒. สํงเสริมและจัดให๎มีระบบการควบคุม
ภายในองค์ ก รภาครั ฐ ตามที่ ก ฎหมาย
กาหนด และการเปิ ด เผย ข๎ อ มู ล การ
ด าเนิ น งานเพื่ อ ความสะดวกในการ
ตรวจสอบจากทุกภาคสํวน

๑.๕ ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐)
การจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นต๎องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐ โดยให๎ความสาคัญกับการ
พัฒนาด๎านเทคโนโลยีกลุํมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ กลุํ ม เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ อั จ ฉริ ย ะ หุํ น ยนต์ และระบบเครื่ อ งกลที่ ใ ช๎ ร ะบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ควบคุม กลุํมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมตํอและบังคับอุปกรณ์ตํางๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐
มีดังนี้
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ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหมํ (New
Engines of Growth) ด๎วยการเปลี่ยนแปลง ความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยูํ ๒ ด๎าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให๎เป็นความได๎เปรียบในเชิงแขํงขัน โดยการเติมเต็ม
ด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล๎วตํอยอดความ
ได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุํมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย ประกอบด๎วย
๑. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต๎น
๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต๎น
๓. กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ อั จ ฉริ ย ะ หุ่ น ยนต์ และระบบเครื่ อ งกลที่ ใ ช้ ร ะบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุํนยนต์ (Robotech) เป็นต๎น
๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมตํอออนไลน์โดยไมํต๎องใช๎คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ต
เพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต๎น
๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การทํองเทีย่ ว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต๎น

๑.๖ แผนพัฒนาอาเภอฝาง
เทศบาลตาบลบ๎ านแมํขํา ได๎จัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น โดยสอดคล๎องกับแผนพัฒ นา
อาเภอฝาง ด๎ า นสํ ง เสริ ม การพัฒ นาการเกษตร ด๎ า นการพั ฒ นาสั ง คมและแก๎ไ ขปัญ หาความเดื อดร๎ อนของ
ประชาชน ด๎านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ด๎านการบริหารจัดการอยํางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพและด๎านการสํงเสริมศักยภาพการทํองเที่ยว ซึ่งแผนพัฒนาอาเภอฝาง มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของอาเภอฝาง
๑. ประวัติความเป็นมา
ตามตานานโยนกกลําวไว๎วํา เมื่อปี พ.ศ. 590 คนไทยอ๎าวได๎อพยพมาจากแคว๎นเสฉวนเป็นผู๎สร๎าง
เมืองฝางตํอมาเกิดการอพยพจนรกร๎างทาให๎พวกไทยขอมมาอาศัยอยูํแทนที่ และตั้งเมืองขึ้นใหมํแล๎วตั้งชื่อวํา เมือง
อุโมงค์คเสลา ในปี พ.ศ. 1184 พระเจ๎าลวจังกราชทาการรบและสร๎างเมืองขึ้นใหมํ หลังจากนั้นพระเจ๎ามังราย
มหาราชได๎เสด็จและปกครองตั้งเมืองฝางใหมํในปี พ.ศ. 1881 กํอนจะเข๎าตีเมืองหริภุญชัยแล๎วสร๎า งเวียงกุมกาม
และเมืองเชียงใหมํ ตํอมาในสมัยพระเจ๎าฝาง พระนางสามผิว ทรงรวมไพรํพลตํอต๎านพมําอยํางเข๎มแข็งจนสร๎าง
เกียรติประวัติจนเป็นที่กลําวขานของราษฎรจนถึงปัจจุบัน เมืองฝางโบราณมีสัณฐานคล๎ายดังฝักไม๎ฝางจึงถูกตั้งชื่อวํา
“เมืองฝาง”
“เมืองฝาง” ยกฐานะขึ้นเป็นอาเภอเมื่อ พ.ศ. 2434 (ตรงกับ ร.ศ. 103) ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 5 ได๎ปรับปรุงการบริหารการปกครองสํวนภูมิภาคขึ้นใหมํ จึงได๎ยกเมือฝางขึ้นเป็น
อาเภอ โดยขึ้นตรงกับจั งหวัดเชียงใหมํ โดยมีพระยาสุริโยยศเป็นผู๎ดารงตาแหนํงนายอาเภอคนแรก ตํอมาเมื่อวันที่
15 เมษายน 2488 ได๎มีการกํอสร๎ างอาคารที่วําการอาเภอฝางขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2501 พระบาทสมเด็จพระ
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โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๕๔
เจ๎าอยูํหัว และสมเด็จพระนางเจ๎าพระบรมราชินีนาถ ได๎เสด็จเยี่ยมราษฎรอาเภอฝาง ณ อาคารแหํงนี้ ตํอมาเมื่อวันที่
22 ธันวาคม 2540 ได๎มีการกํอสร๎างอาคารที่วําการอาเภอฝางหลังใหมํ และยังคงอนุรักษ์อาคารที่วําการอาเภอ
ฝางหลังเกําไว๎เป็นอนุสรณ์สถานแหํงการเสด็จเยี่ยมราษฎร ซึ่งกรมศิลปากรได๎ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว๎แล๎ว
๒. คาขวัญอาเภอ
“เมืองพระเจ้าฝาง
น้้าพุร้อน-เย็นลือเลื่อง
แหล่งวัฒนธรรมล้านนา

ดอยอ่างขางสูงซ้อน
เมืองเกษตรกรรม
ล้้าเลอค่าน้้ามันดิบ”

๓. ข้อมูลสภาพทั่วไปและการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
(๑) สภาพภูมิศาสตร์
ลักษณะพื้นที่สํวนใหญํคล๎ายกับแอํงกระทะมีภูเขาสูงล๎อมรอบและคํอยๆ ลาดเอียงลงสูํศูนย์กลางซึ่งเป็น
พื้นที่ราบ อับประกอบด๎วยภูเขาและปุาไม๎ มีลาน้าหลายสายไหลผําน เชํน ลาน้ามาว ลาน้าใจ ลาน้าห๎วยงู ลาน้า
ห๎วยไคร๎ ลาน้าแมํขํา และลาน้าแมํสูน ซึ่งลาน้าทุกสายไหลไปรวมกัน กับแมํน้าฝางและลงสูํแมํน้ากกทําตอน โดย
แมํน้าฝางเป็นแมํน้าหลักสายสาคัญในทางการเกษตร (ซึ่งในอดีตเป็นเส๎นทางคมนาคม) มีต๎นกาเนิดมาจากขุนดอย
เชียงดาวไหลขึ้นมาทางเหนือผํานอาเภอไชยปราการ อาเภอฝาง และไปบรรจบแมํน้ากกที่อาเภอแมํอายทาให๎พื้นที่
ของอาเภอฝางเหมาะกับการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเป็นอยํางยิ่ง
(๒) ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอฝางอยูํหํางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 849 กิโลเมตร และหํางจากจังหวัดเชียงใหมํไปทางทิศ
เหนือ 152 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผํนดินหมายเลข 107 (ถนนโชตนา) มีพื้นที่ทั้งหมด 842.96 ตาราง
กิโ ลเมตร หรื อ 526,850.89 ไรํ ตั้งอยูํบ นละติจูด ที่ 23-85 องศาเหนือ และเส๎ นลองติ จูดที่ 3-24 อาศา
ตะวันออก สูงกวําระดับน้าทะเลประมาณ 470 เมตร มีเส๎นเขตแดนติดตํอกับประเทศสหภาพพมําระยะทาง
ประมาณ 50 กิโลเมตร
อาเภอฝางตั้งอยูํทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดตํอกับเขตการปกครองข๎างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตํอกับรัฐฉาน (ประเทศพมํา) และอาเภอแมํอาย
ทิศตะวันออก ติดตํอกับอาเภอแมํอาย
ทิศใต้ ติดตํอกับอาเภอแมํสรวย (จังหวัดเชียงราย) และอาเภอไชยปราการ
ทิศตะวันตก ติดตํอกับรัฐฉาน (ประเทศพมํา)
(๓) ลักษณะภูมิอากาศ
ได๎รับอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ สามารถแบํงลักษณะทาง
ภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู
- ฤดูร๎อน เริ่มตั้งแตํ เดือน มีนาคม – เดือน พฤษภาคม อากาศคํอนข๎างร๎อนบางครั้งวัดได๎ถึง 29-40
องศาเซลเซียส
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํ เดือน มิถุนายน – เดือน ตุลาคม มีฝนตกชุก ปริมาณน้าฝนโดยเฉลี่ยตํอปีประมาณ
1.4 – 7 มิลลิเมตร
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตํ เดือน พฤศจิกายน – เดือน กุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัดภูมิเฉลี่ยประมาณ 2 – 9
องศาเซลเซียส
- ปริมาณน้าฝน 1,212 มิลลิเมตร
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๔. การแบ่งเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ประกอบด้วย
4.1 เทศบาลตาบล 4 แห่ง
- เทศบาลตาบลเวียงฝาง
- เทศบาลตาบลบ๎านแมํขํา
- เทศบาลตาบลสันทราย
- เทศบาลตาบลแมํขํา
4.2 องค์การบริหารส่วนตาบล 6 แห่ง
- องค์การบริหารสํวนตาบลเวียง
- องค์การบริหารสํวนตาบลแมํคะ
- องค์การบริหารสํวนตาบลแมํงอน
- องค์การบริหารสํวนตาบลแมํสูน
- องค์การบริหารสํวนตาบลมํอนปิ่น
- องค์การบริหารสํวนตาบลโปุงน้าร๎อน
๕. หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่
อาเภอฝาง มีสํวนราชการ หนํวยงานตั้งอยูํในพื้นที่เป็นจานวนมากถือได๎วําเป็นศูนย์กลางการบริหาร
ราชการของจังหวัดเชียงใหมํ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกและบริการประชาชน ดังนี้
๕.๑ ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ มีดังนี้
- ที่ทาการปกครองอาเภอฝาง
- สานักงานสาธารณสุขอาเภอฝาง
- สัสดีอาเภอฝาง
- สานักงานเกษตรอาเภอฝาง
- สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอฝาง
- สานักงานปศุสัตว์อาเภอฝาง
- สานักงานท๎องถิ่นอาเภอฝาง
- สถานีตารวจภูธรฝาง
- สานักงานวัฒนธรรมอาเภอฝาง
- ศาลจังหวัดฝาง
- สานักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาอาเภอฝาง
- สานักงานประมงอาเภอฝาง
- สานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหมํ สาขาฝาง
- สานักงานสหกรณ์การเกษตรอาเภอฝาง
- สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขาอาเภอฝาง
- โรงพยาบาลฝาง
- ศูนย์องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ เขตอาเภอฝาง
- สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอฝาง
๕.๒ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มี 4 หน่วยงาน
๑) บริษัทไปรษณีย์ไทยจากัด สาขาฝาง
๒) การไฟฟูาสํวนภูมิภาค อาเภอฝาง
๓) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฝาง
4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแมํสนู
๕.๓ ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
๑) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
3) ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
4) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
5) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
6) ธนาคารธนชาติ จากัด (มหาชน)
7) ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
8) ธนาคารออมสิน จากัด (มหาชน)
9) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
10) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแมํสูน
11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฝาง
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5.4 ประชากรตามหลักฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
- จานวนประชากรทั้งหมดของอาเภอฝางที่มีสัญชาติไทย จานวนทั้งสิ้น 108,967 คน แยกเป็น
เพศชาย จานวน 54,025 คน และเพศหญิง จานวน 54,938 คน
- จานวนประชากรที่ไมํมีสัญชาติไทย คือ กลุํมบุคคลที่มีทะเบียนประวัติ และกลุํมบุคคลที่ไมํมี
สถานะเป็นกลุํมคนตํางด๎าวที่เข๎าเมืองโดยชอบด๎วยกฎหมาย จานวน 61,578 คน
- จานวนประชากรแฝงที่เป็นแรงงานตํางด๎าว 3 สัญชาติ (เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา)
5.5 การประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพของอาเภอฝาง ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพ เกษตรกร ทานา ทาสวน
ทาไรํ ค๎าขาย และรับจ๎างทั่วไป ประชากรสํวนใหญํประกอบกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได๎แกํ ทานา ทาสวน
เชํน ส๎ ม ลิ้ น จี่ ล าไย ทาไรํ เชํน กระเทีย ม พริก หอมหั ว ใหญํ มันฝรั่ง ข๎าวโพด และพืช ผั ก ปลู กได๎ตลอดกาล
นอกจากนั้นยังมีอาชีพค๎าขาย รับจ๎าง รับราชการและอื่น ๆ
5.6 ด้านการศึกษา
1) จานวนสถานศึกษา 171 แหํง แบํงเป็นระดั บประถม 103 แหํง มัธยมศึกษา 67 แหํง ครู
จานวน 2,542 คน นักเรียน จานวน 47,554 คน
2) หนํวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบสถานศึกษาในพื้นที่ คือ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 3
3) การจัดการศึกษามีการจัดการศึกษาของหลายหนํวยงานหลายสั งกัด โดยจัดการศึกษาเป็น
ระบบการโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จานวน 1 แหํง
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล 8 แหํง มีนักเรียน 835 คน
- ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชนชาวไทยภูเขา “โครงการแมํฟูาหลวงฯ” จานวน 6 แหํง
- ศูนย์การเรียนชุมชนเวียงสุทโธ จานวน 1 แหํง
๑. วิสัยทัศน์อาเภอฝาง
“เป็นผู้น้าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศูนย์กลางการผลิตอาหารครบวงจรอย่างมีคุณภาพ”
๒. พันธกิจ (Mission) 5 ด้าน ได้แก่
๑) ด๎านเศรษฐกิจ : สร๎างความยั่งยืน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
๒) ด๎านสังคม : สํงเสริมให๎คนอาเภอฝางมีการบริหารจัดการสังคม/ชุมชนให๎มีสุขภาพดี ชีวิตมั่นคงและ
ปลอดภัย มีการศึกษาพัฒนาอาชีพ โดยให๎หลักศาสนา วัฒนธรรมท๎องถิ่น และมีความพอเพียงในการดาเนินชีวิต
3) ด๎านความมั่นคง : ชุมชนเข๎มแข็ง สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงและปลอดภัย
4) ด๎านการบริการจัดการ : ประชาชนอาเภอฝางมีสํวนรํวมพัฒนาธรรมาภิบาล และองค์กรภารคัฐมีขีด
สมรรถนะและระบบที่ทันสมัย พึงพอใจกับการให๎บริการภาครัฐ
5) ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม : ประชาชนอยูํดีมีสุขยนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมที่สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
กลยุทธ์
1) ยกระดับหํวงโซํการผลิตอาหารให๎มีความเชื่อมโยงกับสินค๎าเกษตรในพื้นที่ สิ้นค๎ามีความปลอดภัยและ
มีคุณภาพ
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2) เสริมสร๎างและพัฒนาปัจจัยแวดล๎อมให๎เอื้อตํอการค๎าการลงทุนที่มีมูลคําเพิ่มสูง และเชื่อมโยงกับธุรกิจ
ในชุมชนและท๎องที่
3) สํงเสริมการทํองเที่ยวที่มีศักยภาพ ตอบสนองตํอความต๎องการของกลุํมเปูาหมาย
4) สํงเสริมและพัฒนาการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นสูํการผลิตเชิงสร๎างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรมและคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษา
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
กลยุทธ์
1) สร๎างความเป็นเลิศด๎านการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิต
2) สํงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ รํวมกับเครือขํายด๎านวัฒนธรรม
3) สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปูองกันการทุจริต
4) พัฒนาระบบการบริการสุขภาพแบบบูรณาการและการให๎สํวนรํวมทุกระดับ
5) พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให๎เหมาะสมตามชํวงวัย และความหลากหลายของประชากร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็ นฐานการพัฒนาที่
ยั่งยืน
กลยุทธ์
1) การบริหารจัดการทรัยพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมด๎วยการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหลํงน้าและ
ปุาไม๎ให๎เกิดความยั่งยืน
2) การพัฒนาและสร๎างความพร๎อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด๎านภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
3) การนาเทคโนโลยีมาปรับใช๎ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
กลยุทธ์
1) การบูรณาการหนํวยงานด๎านความมั่นคงและสํงเสริมสนับสนุนความรํวมมือทุกภาคสํวนเพื่อแก๎ไข
ปัญหา
2) การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด
3) การบูรณาการทุกภาคสํวนในการเสริมสร๎างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและการบริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
กลยุทธ์
1) การเสริมสร๎างการบริหารงานอยํางมีสํวนรํวม สร๎างเครือขํายการพัฒนาที่มีสมรรถนะ บุคลากรมี
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
2) การพัฒนาเสริมสร๎างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสามารถให๎บริการอยํางรวดเร็ว
และทั่วถึง
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๑.๗ แผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
นโยบายการพัฒนาของผู้บ ริ หารเทศบาลตาบลบ้ า นแม่ข่า โดย นายณรงค์ เอกวนาการ
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า
เพื่อให๎เทศบาลตาบลบ๎านแมํขํา มีความพร๎อมและก๎าวทันตํอการเปลี่ยนแปลง มีความทันสมัย
บริการประทับใจ โปรํงใส และเป็นธรรม มีการพัฒนาอยํางมีคุณภาพ สามารถตอบสนองปัญหาและความต๎ องการ
ของประชาชนได๎อยํางแท๎จริง 7 ด๎าน ดังตํอไปนี้
1. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 สํงเสริมให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตั้งแตํแรกเกิดจนถึงวัยชรา อยํางทั่วถึง
1.2 สํงเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชนให๎สมบูรณ์แข็งแรงและได๎รับบริการด๎าน
สาธารณสุขอยํางทั่วถึงและเทําเทียม โดยเน๎นการปูองกันมากกวํารักษา รณรงค์ให๎ความรู๎แกํประชาชนในการดูแล
สุขภาพของตนเองให๎เข๎มแข็ง
1.3 สํงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของ อสม.
1.4 สนับสนุนกิจกรรมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ แกํชุมชนทุกวัย โดยจัดตั้ง
ศูนย์ออกกาลังกาย (ศูนย์ฟิตเนต) และสร๎างสระวํายน้า รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์การเลํนกีฬาให๎ชุมชน
1.5 สํงเสริมสนับสนุนและ พัฒนาการศึกษาให๎มีคุณภาพ และได๎มาตรฐานทุกด๎าน
1.6 สนับสนุนและสํงเสริมการเรียนรู๎ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสมัยใหมํ และสํงเสริมการ
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ทั้งในและนอกระบบแกํชุมชน
1.7 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ๎านแมํขํา ให๎มีความพร๎อม ด๎านวัสดุ อุปกรณ์
สื่อการเรียนการสอน อาคารสถานที่ ให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐานในทุกด๎าน
18. จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบ๎านแมํขํา
2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 มุํงเน๎นการกํอสร๎าง ปรับปรุงบารุงรักษา ซํอมแซม ถนน สะพาน รางระบายน้า พร๎อมทั้ง
ปรับปรุงระบบไฟฟูาสํองสวํางทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
2.2 ปรับปรุงระบบประปา โดยให๎มีการบริการน้าประปาที่สะอาดสามารถบริโภคได๎ และขยาย
พื้นที่การให๎บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
2.3 พัฒนาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายบังคับจราจร
2.4 แก๎ไขปัญหาน้าทํวมขังในฤดูฝน
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
3.1 สนับสนุนสํงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดาริ
3.2 สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุํมอาชีพตําง ๆ จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของ
กลุํม และสร๎างอาชีพเสริมเพิ่มรายได๎ให๎ชุมชน จัดตั้งตลาดชุมชนเพื่อเพิ่มชํองทางในการจาจาหนํายสินค๎า และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สํงเสริมและสนับสนุนการทาเกษตรแบบยั่งยืน โดยจัดหาแหลํงน้าเพื่อการเกษตรและสํงเสริมให๎
เกษตรกรมีความรู๎เรื่องการใช๎และการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต๎นทุนการผลิต สํงเสริมการทํองเที่ยว
4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 สํงเสริมการใช๎ปุ๋ยชีวภาพเพื่อรักษาสภาพแวดล๎อม และการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากเศษวัสดุ
เหลือใช๎ลดปริมาณขยะในพื้นที่ และแก๎ไขปัญหาหมอกควัน
4.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลให๎สะอาด สวยงาม นําอยูํ นํามอง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๕๙
4.3 ติดตามดูแลโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ให๎มีการบาบัดน้าเสีย ให๎ได๎มาตรฐานกํอนปลํอย
ลงสูํแหลํงน้าธรรมชาติ
4.4 สํ ง แสริ ม และสนั บ สนุ น ให๎ ชุ ม ชนมี สํ ว นรํ ว มในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล๎อม โดยรณรงค์สร๎างจิตสานึกของประชาชน ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมด๎วยตนเอง
5. นโยบายด้านวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1 สํงเสริมและสนับสนุนงานประเพณีท๎องถิ่นตํางๆ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎คงอยูํสืบไป
5.2 สํ ง เสริ ม ให๎ วั ด เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการสํ ง เส ริ ม ประเพณี ท๎ อ งถิ่ น และสนั บ สนุ น
กิจกรรมของวัดในเขตเทศบาลอยํางตํอเนื่อง
6. นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.1 พั ฒ นาศั ก ยภาพการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ให๎ มี ค วามพร๎ อ มทั้ ง ด๎ า นบุ ค ลากร
เครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในชุมชน
6.2 สนั บ สนุ น กิ จ กรรมการปู อ งกั น และแก๎ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในชุ ม ชนอยํ า งตํ อ เนื่ อ ง
6.3 สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)
ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร๎อย และความปลอดภัยในชุมชน
7. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารงานเทศบาลโดยจะยึด หลักหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักความโปรํงใส หลักการมีสํวนรํวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ๎มคํา เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชน
7.2 พัฒนาศักยภาพการให๎บริการของเทศบาลตาบลบ๎านแมํขํา โดยปรับปรุงอาคารสถานที่ใน
การให๎บริการ รวมทั้งปรับปรุงระบบบริหารจัดการ นาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาชํวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ในการให๎บริการประชาชน ให๎สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
7.2 จัดสรรงบประมาณให๎ส อดคล๎องกับสภาพปัญหา และความต๎องการของชุมชน เพื่อ
ตอบสนองตํอความต๎องการแก๎ไขปัญหาของประชาชน อยํางทั่วถึงและเป็นธรรม
7.3 สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชน และองค์กรทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการ
พัฒนาท๎องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอยํางมีประสิทธิภาพ
จากนโยบายที่กลํ าวมาทั้งหมด จึงกาหนดแผนงานเพื่อให๎ เ ป็นนโยบายเรํงดํว นที่จะต๎องรี บ
ดาเนินการสานตํองานเกําที่คงค๎างไว๎ ดังตํอไปนี้ คือ
1. โครงการติดตั้งเคเบิ้ลทีวีเพื่อการศึกษาและเผยแพรํข๎อมูลขําวสารเทศบาล
2. โครงการจัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน (ระบบ Wi-Fi ชุมชน) เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลด๎าน
สํงเสริมการศึกษาให๎ชุมชน มุํงสูํสังคมแหํงการสร๎างภูมิปัญญาและการเรียนรู๎ และเพื่อเป็นแหลํงการเรียนรู๎ด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน
3. โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด หรือ CCTV ภายในเขตเทศบาล เพื่อสร๎างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน
4. ติดตามงบประมาณกํอสร๎างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบ๎านแมํขํา จากกรมสํงเสริมการ
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
5. ติดตามงบประมาณสร๎างสะพานข๎ามแมํน้าฝาง ซอย 23 และ 25
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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จากงบประมาณ ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ
6. สานตํอโครงการเทศบาลตาบลบ๎านแมํขําเมืองดอกไม๎งาม นําอยูํอยํางยั่งยืน โดยปลู ก
ดอกไม๎ ไม๎ประดับทุกซอย ถนนสะอาด ไฟฟูาสวําง ทั่วเทศบาลบ๎านแมํขํา

๒. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
2.1 วิสัยทัศน์
เทศบาลตาบลบ๎านแมํขํา ได๎กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น
จุดมุํงหมายความคาดหวังที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นในอนาคตข๎างหน๎า ซึ่งจะสามารถสะท๎อนถึงสภาพการณ์ของท๎องถิ่น
ในอนาคตอยํางรอบด๎าน ภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมด๎านตํางๆ จึงได๎กาหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่
จะให๎เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“สิ่งแวดล้อมดี มีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม”
2.2 ยุทธศาสตร์
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลรํวมกับประชาคมท๎องถิ่น สํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง
องค์กรตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง ได๎กาหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวนตาบล 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จัดโครงสร๎างพื้นฐานและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่จาเป็นขั้นพื้นฐาน ให๎มีประสิทธิภาพ และ
เพียงพอตํอความต๎องการของชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน
เพื่อสํงเสริมเศรษฐกิจชุมชนให๎เข๎มแข็งอยํางยั่งยืน ภายใต๎แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
สร๎างความเข๎มแข็งในชุมชน สํงเสริมและพัฒนากลุํมอาชีพตําง ๆ เพื่อเพิ่มรายได๎ให๎ชุมชนในท๎องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
พัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให๎สวยงามเป็นเมืองนําอยูํอยํางยั่งยืน และสํงเสริมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
สํงเสริมและทานุบารุงศาสนาและอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นอันดีงาม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
พัฒนาคุณภาพชีวิตสํงเสริมด๎านการศึกษา เสริมสร๎างสุขภาพพลานามัย ให๎ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพแข็งแรง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู๎ด๎อยโอกาสในชุมชน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย
สร๎างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และปูองกันบรรเทาสาธารณภัย
รวมทั้งปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
พัฒ นาการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก การบริ ห ารจิการบ๎า นเมืองที่ดี และพั ฒ นาศักยภาพของ
บุคลากรในองค์กร เพื่อ บูรณาการสูํความพึงพอใจของประชาชนผู๎รับบริการ สร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นที่ยั่งยืน
2.3 เป้าประสงค์
1. พัฒ นาระบบโครงสร๎ างพื้นฐานด๎านการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให๎ได๎
มาตรฐานเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน ครอบคลุมทุกพื้นที่
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งพาตนเองได๎ มีอาชีพและรายได๎เพิ่มขึ้น
3. ชุมชนในพื้นที่เทศบาลตาบลบ๎านแมํขํา มีจิตสานึกในด๎านการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม
4. เพื่อฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภู มิปัญญาท๎องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์
ของท๎องถิ่นของตนให๎ดารงอยูํอยํางยั่งยืน
5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
(1) มีการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
(2) สํงเสริมการศึกษาอยํางทั่วถึง และเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎คูํคุณธรรม
(3) พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน และผู๎ด๎อยโอกาส ในชุมชน
6. ประชาชนมีค วามสามั คคีแ ละความสมานฉันท์ ในหมูํคณะสามารถปูอ งกัน และรับ มือกั บ
สาธารณภัยตําง ๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหายาเสพติดและความไมํปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในชุมชน
7. ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาเทศบาลตาบลบ๎านแมํขํา
(1)มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2.4 ตัวชี้วัด
(1) จานวนถนน สะพาน ที่ได๎มาตรฐานเพิ่มขึ้น สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ครอบคลุมทุก
พื้นที่
(2) ร๎อยละของโครงการที่ได๎รับการฝึกอบรม และโครงการตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ สํงเสริมการพัฒนาอาชีพ
(3) จานวนโครงการมีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
(4) จานวนโครงการที่เกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎รับการ
อนุรักษ์ สืบสาน
(5) ประชาชนที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี
- จานวนของประชาชนที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการออกกาลังกายและเลํนกีฬา
- จานวนเด็ก สตรี เยาวชนและประชาชนได๎รับการศึกษา
- จานวนเด็ก สตรี เยาวชน และผู๎ด๎อยโอกาส ที่ได๎รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(6) จานวนปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ลดลง และจานวนประชาชนที่ได๎รับการชํวยเหลือเพิ่มขึ้น
(7) ประชาชนที่มีสํวนรํวมในการเข๎ารํวมโครงการพัฒนา
–ร๎อยละของประชาชนที่มีสํวนรํวมในการเข๎ารํวมโครงการพัฒนา
- ร๎อยละของโครงการที่มีกี่บริหารจัดการที่ดี ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
- จานวนอุปกรณ์ที่มีการจัดซื้อเพื่อพัฒนาการทางานให๎มีประสิทธิภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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2.5 กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1) โครงสร๎างพื้นฐานด๎านการคมนาคม ด๎านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2) โครงสร๎างพื้นฐานทางการเกษตร
3) การปูองกันและแก๎ไขปัญหาน้าทํวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) การสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2) การสํงเสริมพัฒนาอาชีพและเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1) การควบคุมปูองกันและแก๎ไขปัญหาขยะและมลภาวะ
2) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1) การอนุรักษ์และสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น
2) การสํงเสริมและทานุบารุงศาสนา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
1) การสํงเสริมการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
2) การสํงเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน
3) การคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ และผู๎ด๎อยโอกาส
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
1) การรักษาความสงบเรียบร๎อยและความปลอดภัยในชุมชน
2) การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด
3) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท๎องถิ่น
2) การเสริมสร๎างประสิทธิภาพในการให๎บริการภายใต๎หลักธรรมาภิบาล
3) การสํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการบริหารจัดการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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2.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(1) การพัฒนาชุมชนให๎นําอยูํมีความเข๎มแข็ง โดยได๎รับบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพื้นฐานที่
จาเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
(2) การพัฒนาระบบการศึกษาและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น
(3) สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข๎มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
(4) การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล๎อมที่มีอยํางยั่งยืน
(5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน
2.7 แผนงาน
(1) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป
(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
(3) แผนงานการศึกษา
(4) แผนงานสาธารณสุข
(5) แผนงานเคหะและชุมชน
(6) แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
(7) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
(8) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(9) แผนงานงบกลาง

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ในการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตาบลบ๎านแมํขํา มีความ
สอดคล๎องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พั ฒ นากลุํ ม จั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาค แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหํ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังนี้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๖๔

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลตาบลบ๎านแมํขํา ได๎ทาการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมทั้ง
ภายในและภายนอก โดยวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอํอน (Weaknesses) โอกาส (Opportunity) และ
อุปสรรค (Threat) เพื่อพิจารณาการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบ๎านแมํขําแมํสูที่ผํานมาวํามีจุดแข็งและจุดอํอน
อะไรบ๎าง และประเด็นใดมีอิทธิพลตํอการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบ๎านแมํขํา
ดังนั้ น จากการวิเคราะห์ส ถานการณ์ พบวํา สถานการณ์ของเทศบาลตาบลบ๎านแมํขํา มีจุดแข็ง
จุดอํอน โอกาส และอุปสรรคในการดาเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้
จุดแข็ง (Strengths - S)
1) ชุมชนมีวัดเป็ น ศูน ย์ กลางของการประกอบพิธีทางศาสนา การสื บทอด และอนุรักษ์วัฒ นธรรม
รวมทั้งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในชุมชน
2) ผู๎นาชุมชนมีความสามัคคี ปรองดอง ให๎ความรํวมมือกับทางราชการเป็นอยํางดี
3) ในเขตเทศบาลต าบลบ๎ า นแมํ ขํ า มี ส ถานศึ ก ษาของภาครั ฐ ซึ่ ง เปิ ด ให๎ บ ริ ก ารศึ ก ษาในระดั บ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต๎น
4) มีเส๎นทางการคมนาคมที่สะดวก (ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 107) ซึ่งเป็นเส๎นทางผํานไปยังอาเภอ
ฝาง และเป็นประตูสูํแหลํงทํองเที่ยวที่สาคัญของอาเภอฝาง คือ ดอยอํางขาง
5) เทศบาลตาบลบ๎านแมํขํามีการจัดการ และปรับปรุงฐานข๎อมูลขององค์กรให๎ทันสมัย และทันเวลาตํอ
ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
จุดอ่อน (Weakness – W)
1) ประชาชนไมํเห็นถึงความสาคัญของการมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการขององค์กรเทศบาล
2) ประชาชนมี การรวมกลุํ มในการผลิ ตสิ นค๎ า และบริก ารไมํ เข๎มแข็ง ซึ่งเป็ นอุปสรรคในการสร๎า ง
เครือขํายชุมชน
3) ประชาชนขาดความรู๎ความเข๎าใจในด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม
4) ปัญหาด๎านการจราจร เนื่องจากเป็นเส๎นทางหลัก และความประมาททาให๎เกิดอุบัติเหตุขึ้นบํอย
5) งบประมาณในการดาเนินการของเทศบาลมีน๎อย ทาให๎การบริการจัดการคํอนข๎างจากัด และไมํ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ด๎านการบริการ การอานวยความสะดวกได๎เทําที่ควร
6) บุคลากรของเทศบาลมีน๎อย ทาให๎ขาดแคลนอัตรากาลังในการปฏิบัติงาน ของเทศบาล
7) พื้นที่ในการดาเนินการของเทศบาล ฯ มีคํอนข๎างจากัด คือ 2.54 ตารางกิโลเมตร ประกอบกับ
จานวนประชากรมีจานวนน๎อยทาให๎ได๎รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลน๎อยซึ่งเป็นอุปสรรคใน
การดาเนินการของเทศบาล
โอกาส (Opportunity - O)
1) รัฐบาลมีนโยบายและให๎ความสาคัญกับการแก๎ไขปัญหาด๎านยาเสพติด สิ่งแวดล๎อม และเศรษฐกิจใน
ระดับชุมชนมากขึ้น
2) รัฐ บาลสํ งเสริ มให๎ มีการใช๎ภูมิปัญญาชาวบ๎านในการแก๎ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับชุมชนภายใต๎
โครงการ “หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ” เพื่อให๎ประชาชนมีรายได๎เลี้ยงตนเอง และครอบครัวได๎อยําง
ยั่งยืน และถาวร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๖๕
3) รัฐบาลกาหนดให๎มีการถํายโอนภารกิจให๎ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน และขั้นตอนการกระจาย
อานาจให๎แกํองค์กรปกครองท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อให๎สอดคล๎องกับการกาหนดอานาจ และ
หน๎าที่การจัดการจัดสรรภาษี และอากร เงินอุดหนุน เงินงบประมาณที่ราชการสํวนกลางโอนให๎แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
อุปสรรค (Threat -T)
1) สภาวการณ์ทางการเมืองที่ไมํมั่นคง นโยบายรัฐบาลที่ไมํมีความตํอเนื่อง และข๎อจากัดเรื่องระเบียบข๎อ
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องในการดาเนินงาน สํงผลตํอการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
2) เทศบาลตาบลบ๎านแมํขํา ยังขาดบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร
3) ปัจจุบันเทศบาลได๎รับการจัดสรรงบประมาณคํอนข๎างน๎อยประกอบกับเป็นเทศบาลขนาดเล็ก จึงทา
ให๎งบประมาณในการดาเนินการคํอนข๎างจากัด
4) พื้นที่ในการดาเนินการในเขตเทศบาลคํอนข๎างจากัด คือ ประมาณ 2.54 ตารางกิโลเมตร ทาให๎เป็น
อุปสรรคในการดาเนินการของเทศบาล
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
สภาพแวดล๎อมภายนอก เป็นปัจจัยที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นควบคุมไมํได๎ และมีความสาคัญ
ตํอการกาหนดกลยุทธ์ที่ผู๎บริหารต๎องนามาพิจารณา เพราะความสาเร็จและความล๎มเหลวขององค์กรเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมเป็นสาคัญ หากองค์กรสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงก็จะทาให๎องค์ กร
สามารถดาเนินตํอไปได๎
การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอก (External Environmental Analysis) ในการวิเคราะห์
สภาแวดล๎อมภายนอกขององค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อต๎องการที่จะดูแนวทางหรือทิศ ทางในการเปลี่ยนแปลงในด๎าน
ตําง ๆ ที่จะมีผลกระทบตํอองค์กร โดยพิจารณาวําผลกระทบดังกลําว ถ๎าเป็นบวกหรือเป็นโอกาส หากเป็นทิศทาง
ตรงกันข๎ามถือเป็นข๎อจากัดหรืออุปสรรค
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การตรวจสอบ (scanning) ศึกษาสภาพแวดล๎อมในอดีตและปัจจุบัน สภาพแวดล๎อมใดที่
เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงไปอยํางไร
2. การติดตาม (monitoring) ติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวโน๎มและสถานการณ์
3. การพยากรณ์ (forecasting) คาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
4. การประเมิน (assessing) ระบุแนวโน๎มของการจัดการเชิงกลยุทธ์
การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอก ทาให๎ทราบถึง โอกาส (Opportunities) เป็นทั้งแนวโน๎ม
พลังขับเคลื่อน เหตุการณ์ และแนวคิดตําง ๆ ที่องค์กรหรือหนํวยธุรกิจสามารถนามาใช๎สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ขององค์กร อุปสรรค (Threats) เป็นเหตุการณ์หรือแรงกดดันที่อาจเกิดขึ้นได๎ ซึ่งอยูํเหนืออานาจการควบคุม
องค์กรจาเป็นต๎องวางแผนรับมือ หรือจัดสินใจดาเนินการอยํางหนึ่งอยํางใด เพื่อบรรเทาความรุนแรงที่อา จเกิด
ขึ้นกับองค์กร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๖๖
การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตาบลบ๎านแมํขํานั้น ได๎ทาการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล๎อมภายนอกที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ด้าน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ความ
ต้องการ

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวังและ แนวโน้ม
อนาคต

1. โครงการสร้างพื้นฐาน

1.1) ขาดแคลนแหลํงน้าในการเกษตรยัง
ไมํพอเพียง

- แหลํงน้าเพื่อทา
การเกษตร

- ในเขตเทศบาลตาบลบ๎าน
แมํขํา

- ประชาชนมีแหลํงน้าใช๎อยําง
พอเพียง

2. ด้านงานการพัฒนาด้าน
การศึกษา สาธารณสุข และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.2) ประชาชนต๎องการไฟฟูาสาธารณะใน - ไฟฟูาสาธารณะ
การสัญจรไปมา และเทศบาลตาบลบ๎าน
แมํขําไมํสามารถดาเนินการได๎เนื่องจาก
พื้นที่ยังไมํเป็นที่สาธารณะ จะดาเนินการ
ได๎ก็ตํอเมื่อต๎องเป็นที่สาธารณะ

- ไฟฟูาสาธารณะซึ่ง
- มีไฟฟูาสาธารณะสํองสวําง
ประชาชนมีความต๎องการให๎ เพียงพอและประชาชนได๎รับความ
ดาเนินการ
สะดวกปลอดภัย

2.1) มีการระบาดของโรคระบาด
โรคติดตํอ

- ในเขตเทศบาลตาบลบ๎าน
แมํขํา

- ด๎านสาธารณสุข

2.2) ประชาชนในพื้นที่ปุวยเป็นโรคเรื้อรัง - ด๎านสาธารณสุข
แนวโน๎มที่เพิ่มขึ้น เชํน เบาหวาน ความ
ดัน

ในพื้นที่ไมํมีการระบาดของโรค
ระบาด โรคติดตํอ

- ประชาชนกลุํมเสี่ยงและ
ผู๎ปุวย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๖๗
ด้าน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ความ
ต้องการ

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวังและ แนวโน้ม
อนาคต

2.3) ปริมาณขยะมากขึ้น

- ด๎านสาธารณสุข

- ในเขตเทศบาลตาบลบ๎าน
แมํขํา

- ปริมาณขยะถูกกาจัดให๎หมดด๎วย
วิธีการที่ถูกต๎อง

2.4) ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย

- ด๎านสาธารณสุข

- ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลบ๎านแมํขํา

- ประชาชนทราบและสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่ปลอดภัยได๎ถูกต๎อง

2.5) เด็กและผู๎สูงอายุบางครอบครัว
- สังคมในชุมชน
ผู๎สูงอายุอยูํตามลาพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก

- ผู๎สูงอายุและเด็กในเขต
องค์การบริหารสํวนตาบล

- ผู๎สูงอายุและเด็กได๎รับการดูแลที่ดี

2.6) เยาวชนและวัยรุํนติดเกมส์ สิ่ง
ลามก บุหรี่ เหล๎า ยาเสพติด และท๎อง
กํอนวัยอันสมควร

- สังคมในชุมชน

- เยาวชนและวัยรุํนในเขต
เทศบาลตาบลบ๎านแมํขํา

- เยาวชนและวัยรุํนมีอนาคตที่ดี

2.7) ประชาชนอายุตั้งแตํ 35 ขึ้น
ไป บางรายไมํได๎ตรวจสุขภาพประจาปี

- สังคมในชุมชน

- ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลบ๎านแมํขําที่อายุ
35 ขึ้นไป

- ประชาชนที่อายุ 35 ขึ้นไปได๎รับ
การตรวจสุขภาพทุกคน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๖๘
ด้าน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ความ
ต้องการ

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

2.8) ประชากรที่สูบบุหรี่ และดื่มสุรา

- สังคมในชุมชน

- ประชาชนที่สูบบุหรี่และดื่ม - ประชาชนเลิกสูบบุหรี่และเลิกดื่ม
สุรา
สุรา

3. ด้านการการพัฒนาด้าน 3.1) ประชาชนไมํมีการวางแผนในการ
- การวางแผน
เศรษฐกิจตามแนวทาง
ดาเนินงาน
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน
3.2) ขาดแหลํงเงินลงทุนในการทากิจการ - การลงทุน
และประกอบอาชีพ

- ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลบ๎านแมํขํา

ความคาดหวังและ แนวโน้ม
อนาคต

- ประชาชนสามารถวางแผนการ
ดาเนินงานได๎เอง

- - ประชาชนในเขตเทศบาล - มีแหลํงเงินทุนในการทากิจการ
ตาบลบ๎านแมํขํา
และประกอบอาชีพ

3.3) ประชาชนขาดสถานที่จาหนํายสินค๎า - การพาณิชย์กรรม

- ร๎านค๎าแผลงลอย

- ร๎านค๎าแผงลอยมีสถานที่ในการ
ขายจาหนํายสินค๎า

3.4) ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่า
ระยะทางในการขนสํงผลผลิตไกลจาก
แหลํงรับซื้อ

- เกษตรกรในพื้นที่

- ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น

- การพาณิชย์กรรม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๖๙
ด้าน

4. ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย

5. ด้านการพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ความ
ต้องการ

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวังและ แนวโน้ม
อนาคต

3.5) คําแรงต่าคําครองชีพสูงขาดแคลน
การจ๎างงาน

- การพาณิชย์กรรม

- ผู๎ประกอบอาชีพรับจ๎าง

- คําแรงสูงขึ้นเหมาะสมกับคําครอง
ชีพ มีการจ๎างงานมากขึ้น

ประชาชนที่สัญจรไปมาบน
ถนน

มีระบบควบคุมการจราจร เชํน
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเพื่อเตือน
ให๎ระมัดระวัง

4.1) การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจ - การจราจร
ทาให๎เกิดอุบัติเหตุขึ้นได๎

4.2) มีการทาลายและลักขโมยทรัพย์สิน
ของประชาชนและราชการรวมทั้งเกิดการ
ทะเลาะวิวาทกันในชุมชน

- การรักษาความ
- ประชาชนและสํวนราชการ - มีการปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ทรัพย์สินของประชาชน
ประชาชนละสํวนราชการ เชํน การ
ติดตั้งกล๎องวงจรปิด การให๎ผู๎นา
อปพร. ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาะวิวาท

5.1) เป็นพื้นที่ไมํมีแหลํงกักเก็บน้าเพื่อ
การเกษตร

- ดินและน้าใต๎ดิน

- ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลบ๎านแมํขํา

- ปัญหาเรื่องไมํมีแหลํงน้าเพื่อ
การเกษตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๗๐
ด้าน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ความ
ต้องการ

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

6. ด้านการพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

6.1) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี
และภูมิปัญญาท๎องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก

- ศิลปะ
- ประชาชนในเขตเทศบาล
วัฒนธรรม จารีต
ตาบลบ๎านแมํขํา
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นถูกลืมเลือนไป
มาก

ความคาดหวังและ แนวโน้ม
อนาคต

- ยกยํอง เชิดชูคนดีหรือปราชญ์
ชาวบ๎านในโอกาสตํางๆ เพื่อเป็น
ตัวอยํางแกํเยาวชนและประชาชน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น ไมํถูกลืม
และคงอยูํสืบไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

1 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

บริการชุมชนและสังคม

2 ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม

บริหารทั่วไป

เคหะและชุมชน
อุตสาหกรรมและการโยธา
การพาณิชย์
บริหารทั่วไป
การรักษาความสงบภายใน
สาธารณสุข
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

บริการชุมชนและสังคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
สานักปลัด

หน่วยงาน
สนับสนุน
เทศบาลตาบล
บ้านแม่ข่า

กองสาธารณสุขฯ
สานักปลัด

การศึกษา
การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
งบกลาง
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
บริหารทั่วไป
การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

กองการศึกษาฯ
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
กองการศึกษาฯ

3 ด้านเศรษฐกิจ
4 ด้านการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

บริการชุมชนและสังคม
บริหารทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม

5 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6 ด้านสาธารณสุข
7 ด้านการเมือง การ
บริหาร

บริการชุมชนและสังคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

บริการชุมชนและสังคม
บริหารทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม

สาธารณสุข
บริหารทั่วไป
อุตสาหกรรมและการโยธา
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง

กองสาธารณสุขฯ
สานักปลัด
กองช่าง
สานักปลัด
สานักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแ่ข่าข อาเภอฝาง จังหวัดเชียงให่ข

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร์
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
809,400
1
58,200
1
450,000
5 1,317,600
11 1,130,000
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
8 2,009,300
- 19 3,139,300
1
1.3 แผนงานการพาณิชย์
600,000
1
600,000
1
376,000
3 1,576,000
15 2,539,400 10 2,667,500
รวม
1
376,000
1
450,000 27 6,032,900
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยัง่ ยืน
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1
60,000
1
60,000
3
40,000
3
40,000
3
40,000
8
200,000
รวม
1
60,000
1
60,000
3
40,000
3
40,000
3
40,000
8
200,000
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข
1
20,000
1
20,000
1
10,000
1
10,000
1
10,000
4
60,000
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
1
50,000
1 2,410,000
1
10,000
1
10,000
4 2,480,000
รวม
1
20,000
2
70,000
2 2,420,000
1
10,000
2
20,000
8 2,540,000
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู
สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิน่
4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3
110,000
3
110,000
3
80,000
3
80,000
3
80,000 15
460,000
4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3
150,000
3
150,000
3
80,000
3
80,000
3
80,000 15
540,000
รวม
6
260,000
6
260,000
6
160,000
6
160,000
6
160,000 30 1,000,000
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ยุทธศาสตร์

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
(บาท
โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
สาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 2,250,000
5.1 แผนงานการศึกษา
2
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
150,000
4
5.3 แผนงานการสาธารณสุข
190,000
4 3,960,000
5.4 แผนงานงบกลาง
2
5.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
60,000
15 6,610,000
รวม
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
3
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
120,000
3
รวม
120,000
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4
212,200
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
7.3 แผนงานการศึกษา
1
113,400
7.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3 6,229,900
7.5 แผนงานสาธารณสุข
1
93,800
7.6 แผนงานเคหะและชุมชน
7.7 แผนงานการพาณิชย์
14
80,000
7.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2
330,000
รวมทั้งสิ้น
25 7,059,300
รวมทั้งหมด
66 16,668,700

3 2,250,000
2
150,000
4
190,000
4 3,960,000
3
70,000
16 6,620,000

5
5

190,000
190,000

4 1,307,500
3 6,322,900
2
236,900
1
9,500
1
80,000
2
330,000
13 8,286,800
53 2,797,500

6
2
4
4
3
19

2,522,000
90,000
170,000
4,688,800
55,000
7,525,800

6
2
4
5
3
20

2,252,000
90,000
170,000
5,382,800
55,000
7,949,800

6
2
4
4
3
19

2,522,000
90,000
170,000
6,066,800
55,000
8,903,800

4
4

175,000
175,000

5
5

675,000
675,000

4
4

175,000
175,000

3
204,200
1
40,800
1
377,400
2
892,500
1
106,000
1
9,500
1
73,780
1
500,000
11 2,204,180
46 12,900,980

3

87,900
327,600
150,000
11,500
65,780
500,000
1,142,780
10,427,580

3

1
1
1
5
1
12
48

1
1
1
5
1
12
46

18 9,544,000
10
570,000
20
890,000
21 24,058,400
14
295,000
89 37,609,400

21
21

1,335,000
1,335,000

146,000 17 1,957,800
1
40,800
39,200
7 7,180,500
150,000
9 7,659,300
11,500
5
232,300
1
9,500
65,780 26
365,340
500,000
7 2,160,000
912,480 73 19,605,540
10,211,280 162 68,322,840
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1
1.1 แผนงาน
แนวทางการพั
เคหะและชุ
ฒนาโครงสร้
มชน างพื้นฐานด้านคมนาคม ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร 1 ปรับปรุงผิวจราจรด้วย
350,000
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over layไป-มา ได้สะดวกปลอดภัย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay
ม.5 ต.แม่ข่า (เสนอโดยชุมชน
ซอย 4/3 กว้าง 4 ม.ยาว 249 ม.
รักสายธารใส และชุมชนรวม
2 ปรับปรุงผิวจราจรด้วย
250,000
ประชาสามัคคี)
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay
ซอย 12/2 นายศรีวรรณ ดวงจิตร
ถึงบ้านนายติ๊บ นามปลูก
กว้าง 4 ม.ยาว 173 ม.
2 เงินอุดหนุนการไฟฟ้า
1.เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทางอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
209,400
58,200
ส่วนภูมิภาค อาเภอฝาง
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มา อ.ฝาง ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
(เสนอโดยทุกชุมชน)
สะดวกปลอดภัยในเวลากลางคืนและขยายเขตให้บริการไฟฟ้า
1.ซอย 7/2 ชุมชนสันต้นแหน
2.ซอย 13/1 ชุมชนรักสายธารใส
3.ซอย 20 ชุมชนประชาร่วมใจ
4.ซอย 7/1 ข. ชุมชนสันต้นแหน
5.ซอย 4/4 ชุมชนมงคลพัฒนา
3 เงินอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค อาเภอฝาง

รวม 3 โครงการ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติด
ศึกษาเด็กอนุบาลในพื้นที่เทศบาลตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100
และพื้นที่ใกล้เคียง
KVA และติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่า
3 เฟส โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตาบลบ้านแม่ข่า
จานวนเงินรวม

-

809,400

-

58,200

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ปี 2565
(บาท)
-

-

-

-

-

เงินอุดหนุนการไฟฟ้า1.ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองช่าง
ตามโครงการที่ 2.ให้ประชาชนสัญจรไป-มา
ดาเนินการ สะดวกปลอดภัยในเวลา
กลางคืน

-

เงินอุดหนุนการ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ไฟฟ้าตามโครงการ ศึกษาเด็กอนุบาลในพื้นที่
ที่ดาเนินการ เทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง

450,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2564
(บาท)
-

450,000

-

ถนน Over lay มีถนน Over lay ให้
จานวน 2 เส้น ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย

กองช่าง
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1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ปี 2561
(บาท)
-

ปี 2562
(บาท)
185,700

งบประมาณ
ปี 2563
(บาท)
-

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
Over lay ด้วยแอสฟัสต์ติก ไป-มา ได้สะดวกปลอดภัย
Over lay ด้วยแอสฟัสต์ติก
คอนกรีต ชุมชนมงคลพัฒนา
คอนกรีต ชุมชนมงคลพัฒนา
ซอย 10
ซอย 10 กว้าง 4.00 เมตร ยาว
เสนอโดย ชุมชนมงคลพัฒนา
72.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

-

112,300

-

-

-

ถนน Over lay มีถนน Over lay ให้
จานวน 1 เส้น ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
Over lay ด้วยแอสฟัสต์ติก ไป-มา ได้สะดวกปลอดภัย
Over lay ด้วยแอสฟัสต์ติก
คอนกรีต ชุมชนรักสายธารใส
คอนกรีต ชุมชนรักสายธารใส
ซอย 15
ซอย 15 กว้าง 3.50 เมตร ยาว
เสนอโดย ชุมชนรักสายธารใส
238.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

-

314,600

-

-

-

ถนน Over lay มีถนน Over lay ให้
จานวน 1 เส้น ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
Over lay ด้วยแอสฟัสต์ติก ไป-มา ได้สะดวกปลอดภัย
Over lay ด้วยแอสฟัสต์ติก
คอนกรีต ชุมชนประชาร่วมใจ
คอนกรีต ชุมชนประชาร่วมใจ
ซอย 16
ซอย 16
เสนอโดย ชุมชนประชาร่วมใจ
ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว
87.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว
204.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

-

468,000

-

-

-

ถนน Over lay มีถนน Over lay ให้
จานวน 1 เส้น ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
Over lay ด้วยแอสฟัสต์ติก ไป-มา ได้สะดวกปลอดภัย
Over lay ด้วยแอสฟัสต์ติก
คอนกรีต ชุมชนรักสายธารใส
คอนกรีต ชุมชนรักสายธารใส
ซอย 4/1
ซอย 4/1
เสนอโดย ชุมชนรักสายธารใส
ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว
86.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว
48.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ปี 2564
(บาท)
-

ปี 2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ถนน Over lay มีถนน Over lay ให้
จานวน 1 เส้น ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
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ปี 2561
(บาท)
-

ปี 2562
(บาท)
252,100

งบประมาณ
ปี 2563
(บาท)
-

ปี 2564
(บาท)
-

ปี 2565
(บาท)
-

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
Over lay ด้วยแอสฟัสต์ติก ไป-มา ได้สะดวกปลอดภัย
Over lay ด้วยแอสฟัสต์ติก
คอนกรีต ชุมชนประชาร่วมใจ
คอนกรีต ชุมชนประชาร่วมใจ
ซอย 23/2
ซอย 23/2 กว้าง 4.00 เมตร
เสนอโดย ชุมชนประชาร่วมใจ
ยาว 170.00 เมตร หนา 0.05
เมตร

-

255,100

-

-

-

ถนน Over lay มีถนน Over lay ให้
จานวน 1 เส้น ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
Over lay ด้วยแอสฟัสต์ติก ไป-มา ได้สะดวกปลอดภัย
Over lay ด้วยแอสฟัสต์ติก
คอนกรีต ชุมชนสบข่า
คอนกรีต ชุมชนสบข่า
ซอย 5
ซอย 5 กว้าง 4.00 เมตร
เสนอโดย ชุมชนสบข่า
ยาว 126.00 เมตร หนา 0.05
เมตร

-

200,900

-

-

-

ถนน Over lay มีถนน Over lay ให้
จานวน 1 เส้น ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
Over lay ด้วยแอสฟัสต์ติก ไป-มา ได้สะดวกปลอดภัย
Over lay ด้วยแอสฟัสต์ติก
คอนกรีต ชุมชนสันต้นแหน
คอนกรีต ชุมชนสันต้นแหน
ซอย 7/1
ซอย 7/1 กว้าง 4.00 เมตร
เสนอโดย ชุมชนสันต้นแหน
ยาว 147.00 เมตร หนา 0.05
เมตร

-

220,600

-

-

-

ถนน Over lay มีถนน Over lay ให้
จานวน 1 เส้น ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
Over lay ด้วยแอสฟัสต์ติก ไป-มา ได้สะดวกปลอดภัย
Over lay ด้วยแอสฟัสต์ติก
คอนกรีต ชุมชนประชาร่วมใจ
คอนกรีต ชุมชนประชาร่วมใจ
ซอย 19
ซอย 19 กว้าง 4.00 เมตร ยาว
เสนอโดย ชุมชนประชาร่วมใจ
168.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ถนน Over lay มีถนน Over lay ให้
จานวน 1 เส้น ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561
(บาท)

9 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนสบข่า
คสล. ม. 1 ต.แม่ข่า
ไป-มา ได้สะดวกปลอดภัย
1. ซอย 7/1ก หลังร้านลาบวิเชียร 50,000
(เสนอโดยชุมชนสันต้นแหน)
กว้าง 2.00 ม. ยาว 56.00 ม.
2. ซอย 7/1ข ทางเข้าบ้าน
50,000
นายบุญส่ง สุจา
กว้าง 2.50 ม. ยาว 20.00 ม.
3. ซอย 7/1ค ทางเข้าบ้าน
30,000
นางสุพรรณี นาใจ
กว้าง 2.00 ม. ยาว 27.00 ม.
4.ซอย 9/1 ทางเข้าบ้าน
150,000
นายสิงห์คา โพธิ
กว้าง 2.40 ม. ยาว 33 เมตร
5. ซอย 9/2 ทางเข้าบ้าน
50,000
นายสมบัติ ซาวพา
กว้าง 3.00 ม. ยาว 40 ม.

ปี 2562
(บาท)

งบประมาณ
ปี 2563
(บาท)

ปี 2564
(บาท)

ปี 2565
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

โครงการก่อสร้าง 1. เส้นทางคมนาคมมี
ถนน คสล. จานวน มาตรฐานสามารถใช้การได้ดี
5 เส้น
2.ประชาชนสามารถเดินทาง
ได้สะดวกรวดเร็วลดอุบัติเหตุ
3. การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10 โครงการก่อสร้างอาคาร
เพื่อใช้ประชาชนในชุมชนใช้
อเนกประสงค์ชั้นเดียว คสล. ทากิจกรรมของชุมชน
ชุมชนประชาร่วมใจ (เสนอโดย
ชุมชนประชาร่วมใจ)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ชั้นเดียว คสล. กว้าง 3.50 ม.
ยาว 12.00 ม. สูง 4.05 ม.

11 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้า 1.เพื่อให้มีน้าใช้ในการอุปโภค ก่อสร้างคลองส่งน้าคอนกรีตเสริม
คอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนสบข่าและทาการเกษตร
เหล็กแม่ข่าจากที่นานายเสาร์คา
(เสนอโดยชุมชนมงคลพัฒนา) 2.เพื่อแก้ไขปัญหาลาเหมือง ล่องลาย ถึงที่นานายบุญนบ
ตื้นเขินและปัญหาน้าท่วมในฤดูฝสนมุดหอม

รวม 11 โครงการ

จานวนเงินรวม

ปี 2561
(บาท)
300,000

ปี 2562
(บาท)
-

งบประมาณ
ปี 2563
(บาท)
-

ปี 2564
(บาท)
-

ปี 2565
(บาท)
-

500,000

-

-

-

-

1,130,000 2,009,300

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
โครงการก่อสร้าง ประชาชนในเขตเทศบาลมี กองช่าง
ที่ดาเนินการ อาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ
ที่สามารถใช้งานได้ดี
โครงการก่อสร้าง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ กองช่าง
ที่ดาเนินการ พังทลายของตลิ่งลาเหมือง

-
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1
1.3 แนวทางการพั
แผนงาน การพาณิ
ฒนาโครงสร้
ชย์ างพื้นฐานด้านคมนาคม ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2561
(บาท)
1 โครงการเจาะบ่อบาดาล
1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้ เจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว เพื่อ 600,000
งานกิจการประปา
บริการน้าประปาแก่ประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้า
อย่างเพียงพอและทั่วถึง
ประปาให้บริการประชาชน
2.เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
จานวน 2 จุด
2 โครงการวางท่อประปาจาก
ปากทาง ซอย 4 แยกเข้า
ซอย 4/2 ถึงซอย 16

รวม 2 โครงการ

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้
บริการน้าประปาแก่ประชาชน
อย่างเพียงพอและทั่วถึง
2.เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

วางท่อประปา Ø 4 นิ้ว
ยาว 950 เมตร
จากปากทาง ซอย 4 แยกเข้า
ซอย 4/2 ถึงซอย 16

จานวนเงิน รวม

ปี 2562
(บาท)
600,000

งบประมาณ
ปี 2563
(บาท)
-

ปี 2564
(บาท)
-

ปี 2565
(บาท)
-

-

-

376,000

-

-

600,000

600,000

376,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
โครงการเจาะบ่อ 1.ชุมชนมีน้าประปาที่สะอาด กองช่าง
บาดาลที่ดาเนินการไว้ใช้ในการบริโภค อุปโภค
อย่างเพียงพอและทั่วถึง
2. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
โครงการวาง 1.ชุมชนมีน้าประปาที่สะอาด กองช่าง
ท่อประปาที่ ไว้ใช้ในการบริโภค อุปโภค
ดาเนินการ อย่างเพียงพอและทั่วถึง
2. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
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ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1. แผนงาสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ปี 2563
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
จานวนกิจกรรม ชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีทักษะ สานักปลัด
ที่ดาเนินการ ความรูใ้ นการประกอบอาชีพ
ตามโครงการ เสริม เพิ่มรายได้ในชุมชน

ปี 2562
(บาท)
60,000

2 โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้ชุมชนฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน
อาชีพการทาขนมไทย
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบในเขตเทศบาล
อาชีพเสริม ลดปัญหาการว่างงาน

-

-

15,000

15,000

15,000 จานวนกิจกรรม ชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีทักษะ สานักปลัด
ที่ดาเนินการ ความรูใ้ นการประกอบอาชีพ
ตามโครงการ เสริม เพิ่มรายได้ในชุมชน

3 โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้ชุมชนฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน
อาชีพการทาอาหารไทย
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบในเขตเทศบาล
อาชีพเสริม ลดปัญหาการว่างงาน

-

-

10,000

10,000

10,000 จานวนกิจกรรม ชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีทักษะ สานักปลัด
ที่ดาเนินการ ความรูใ้ นการประกอบอาชีพ
ตามโครงการ เสริม เพิ่มรายได้ในชุมชน

4 โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้ชุมชนฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน
อาชีพการสานตะกร้า
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบในเขตเทศบาล
อาชีพเสริม ลดปัญหาการว่างงาน

-

-

15,000

15,000

15,000 จานวนกิจกรรม ชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีทักษะ สานักปลัด
ที่ดาเนินการ ความรูใ้ นการประกอบอาชีพ
ตามโครงการ เสริม เพิ่มรายได้ในชุมชน

40,000

40,000

40,000

รวม 4 โครงการ

เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้ชุมชนฝึกอบรมอาชีพการทาอาหาร
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบและขนม
อาชีพเสริม ลดปัญหาการว่างงาน

จานวนเงิน รวม

60,000

60,000

ปี 2565
(บาท)
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ปี 2561
(บาท)
60,000

1 โครงการสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ในครัวเรือน
(เสนอโดยทุกชุมชน)

ปี 2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2561
ปี 2562
(บาท)
(บาท)
1 โครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ
20,000
20,000
ปัญหามลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางอากาศในชุมชน ในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน
เพื่อเสริมสร้างปัจจัยลด
จากการเผาป่าและเผาเพื่อการ
มลภาวะทางอากาศ จากปัญหา เกษตร
หมอกควัน และไฟป่า

รวม 1 โครงการ

จานวนเงิน รวม

20,000

20,000

งบประมาณ
ปี 2563
(บาท)
10,000

ปี 2564
(บาท)
10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ปี 2565
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
10,000 จานวนกิจกรรม ลดปัญหามลภาวะทางอากาศ กอง
ที่ดาเนินการ เช่นปัญหาหมอกควัน
สาธารณสุข
ตามโครงการ ประชาชนรูจ้ ักวิธีป้องกัน
ตนเองอย่างถูกต้อง

10,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการจัดการขยะในชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการลด
มีการนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ ปริมาณขยะในชุมชน สร้างความ
ประโยชน์
สามัคคีในหมู่คณะ
2 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพื่อจัดเก็บขยะในชุมชน
แบบอัดท้าย
ให้มีความสะอาดเรียบร้อย

รวม 2 โครงการ

2.รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี
หรือกาลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ต่า
กว่า 170 กิโลวัตต์
จานวน 1 คัน

จานวนเงิน รวม

ปี 2561
(บาท)
-

ปี 2562
(บาท)
50,000

งบประมาณ
ปี 2563
(บาท)
10,000

-

-

2,400,000

-

50,000 2,410,000

ปี 2564
(บาท)
10,000

-

10,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
ปี 2565
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
10,000 จานวนกิจกรรม ชุมชนสะอาดเรียบร้อยและ
กอง
ที่ดาเนินการ สิ่งแวดล้อมที่ดี
สาธารณสุข
ตามโครงการ
-

10,000

จานวนก ชุมชนสะอาดเรียบร้อยและ
กอง
ที่ดาเนินการ สิ่งแวดล้อมที่ดี
สาธารณสุข
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสืบสานประเพณี เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีจัดกิจกรรมงานประเพณี
50,000
50,000
20,000
ลอยกระทง
ท้องถิ่นอันดีงาม
ลอยกระทง

ปี 2564
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ปี 2565
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
20,000 จานวนกิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
กอง
ที่ดาเนินการ อันดีงามให้คงอยู่สืบไป
การศึกษา
ตามโครงการ เพิ่มความสามัคคีในชุมชน

2 อุดหนุนที่ทาการปกครอง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อาเภอฝาง โครงการจัดงาน อันดีงามของท้องถิ่น
งานประเพณีสงกรานต์ อ.ฝาง
ประเพณีสงกรานต์

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000 จานวนกิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
กอง
ที่ดาเนินการ อันดีงามให้คงอยู่สืบไป
การศึกษา
ตามโครงการ

3 อุดหนุนที่ทาการปกครอง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อาเภอฝาง โครงการงานไม้ดอกอันดีงามของท้องถิ่น
ไม้ดอกไม้ประดับ จ.เชียงใหม่
ไม้ประดับ

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000 จานวนกิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
กอง
ที่ดาเนินการ อันดีงามให้คงอยู่สืบไป
การศึกษา
ตามโครงการ

110,000

110,000

80,000

80,000

80,000

รวม 3 โครงการ

จานวนเงิน รวม
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2561
(บาท)
1 โครงการวันเทศบาล/
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม จัดกิจกรรมวันเทศบาล หรือวัน
20,000
วันท้องถิ่นไทย
ของเทศบาล สร้างกระบวนการท้องถิ่นไทย
มีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับ
เทศบาล

ปี 2562
(บาท)
20,000

งบประมาณ
ปี 2563
(บาท)
10,000

ปี 2564
(บาท)
10,000

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อสร้างความรูร้ ักสามัคคีของ -จัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษา 50,000
การสร้างความปรองดองและ ประชาชนในชุมชน สร้างทัศนคติไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สมานฉันท์
และจิตสานึกที่ดีงามในการอยู่ -จัดกิจกรรมชี้แจงความความเข้าใจ
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ อันเป็น เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสานึกอัน
การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา
ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
พระมหากษัตริย์ โดยเน้นการมี -จัดกิจกรรมในการปกป้องสถาบัน
ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน สาคัญของชาติ

50,000

40,000

40,000

40,000 จานวนกิจกรรม ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม สานักปลัด
ที่ดาเนินการ ถวายความจงรักภักดี และ
ตามโครงการ ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ

3 อุดหนุนที่ทาการปกครอง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้แสดงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อาเภอฝาง โครงการงานรัฐพิธี ออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันงานรัฐพิธี และงานราชพิธีต่าง ๆ
และงานราชพิธี
พระมหากษัตริย์ และน้อมลาลึกถึตามที
ง ่ได้รับอนุมัติ เช่น งานวันปิยะ
พระมหากรุณาธิคุณของพระมหามาหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา
กษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และ งานราชพิธีต่าง ฯลฯ

80,000

80,000

30,000

30,000

30,000 จานวนกิจกรรม ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม สานักปลัด
ที่ดาเนินการ ถวายความจงรักภักดี และ
ตามโครงการ ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ

150,000

150,000

80,000

80,000

80,000

รวม 3 โครงการ

จานวนเงิน รวม

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
ปี 2565
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
10,000 จานวนกิจกรรม สร้างขวัญและกาลังใจให้ สานักปลัด
ที่ดาเนินการ พนักงานเทศบาล สร้างความ
ตามโครงการ สามัคคีในหมู่คณะ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเพื่อส่งเสริมการศึกษาศูนย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
300,000
300,000
300,000
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบล การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านแม่ขบ่า ้านแม่ข่า
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ดังนี้
1.ค่าอาหารกลางวัน
2.ค่าจัดการเรียนการสอน
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมการศึกษาโรงเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การบริหารสถานศึกษา
อนุบาลเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่าการศึกษาเด็กนักเรียนโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบล
อนุบาลเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
บ้านแม่ข่า
ดังนี้ 1. ค่าอาหารกลางวัน
2.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา
3.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายการพัฒนาห้องสมุด
5.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรูข้ องโรงเรียน
6.ค่าใช้จ่ายการพัฒนาข้าราชการ
7.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
8.ค่าจัดการเรียนการสอน
9.ค่าหนังสือเรียนฟรีตลอดปี
10.ค่าอุปกรณ์การเรียน
11.ค่าเครือ่ งแบบนักเรียน
12.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

850,000

850,000

860,000

ปี 2564
(บาท)
300,000

860,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ปี 2565
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
300,000 จานวนกิจกรรม เด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริม กอง
ที่ดาเนินการ กิจกรรมทางการศึกษา และ การศึกษา
ตามโครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา

860,000 จานวนกิจกรรม เด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริม กอง
ที่ดาเนินการ กิจกรรมทางการศึกษา และ การศึกษา
ตามโครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ปี 2563
(บาท)
1,200,000

ปี 2564
(บาท)
1,200,000

ปี 2565
(บาท)
1,200,000

-

172,500

172,500

172,500

จานวนเด็ก เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
นักเรียนที่ได้รับ เสริม (นม) มีสุขภาพ
อาหารเสริม (นม) ร่างกายแข็งแรง
ตามโครงการ
ร้อยละ 100

กอง
การศึกษา

-

-

67,000

67,000

67,000

จานวนเด็ก เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
นักเรียนที่ได้รับ เสริม (นม) มีสุขภาพ
อาหารเสริม (นม) ร่างกายแข็งแรง
ตามโครงการ
ร้อยละ 100

กอง
การศึกษา

-

-

20,000

20,000

20,000 จานวนกิจกรรม เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง กองการ
ที่ดาเนินการ สมบูรณ์ ป้องกันโรคติดต่อ ศึกษาฯ
ตามโครงการ

ปี 2561
(บาท)
1,100,000

ปี 2562
(บาท)
1,100,000

เพื่อพัฒนาร่างกายเด็กนักเรียน จัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ให้มีสุขภาพแข็งแรง
อนุบาลเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
จานวน 90 คน 260 วัน ใน
อัตรา 7.37 บาท

-

5 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา เพื่อพัฒนาร่างกายเด็กนักเรียน จัดสรรอาหารเสริม (นม) ศูนย์
เด็กเล็กเทศบาลบ้านแม่ข่า ให้มีสุขภาพแข็งแรง
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้าน
แม่ข่า จานวน 35 คน 260 วัน
ในอัตรา 7.37 บาท
6 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ -เพื่อส่งสุขภาพและอนามัยเด็ก เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็ก
อนามัยเด็กปฐมวัย
ปฐมวัย
อนุบาลโรงเรียนเทศบาลตาบล
-เพื่อป้องกันโรคติดต่อในเด็ก บ้านแม่ข่า
ปฐมวัย

3 อุดหนุนอาหารกลางวัน
เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจัดสรรอาหารกลางวันที่มี
เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ข่าคุณภาพร่างกายเด็กนักเรียน คุณภาพให้เด็กนักเรียน
มีสุขภาพแข็งแรง
ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น ป.6 อัตรา
คนละ 20 บาท จานวน
300 วัน ต่อคน
4 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลบ้านแม่ข่า

รวม 5 โครงการ

จานวนเงินรวม

2,250,000 2,250,000 2,619,500

2,619,500 2,619,500

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
จานวนเด็ก เด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริม กอง
นักเรียนที่ได้รับ การศึกษา พัฒนาคุณภาพ การศึกษา
อาหารกลางวัน ร่างกาย มีสุขภาพแข็งแรง
ตามโครงการ
ร้อยละ 100
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2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการส่งเสริมการออกกาลัง เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย 1.จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
กายเพื่อสุขภาพ
สร้างความสามัคคี ในหมู่คณะ สัมพันธ์
และสร้างเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์2.ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
แข็งแรง
กีฬาชุมชนสัมพันธ์และกีฬาอื่นๆ
3.ส่งเสริมการออกกาลังกายใน
ชุมชน
2 โครงการชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงเพื่อให้ประชาชนมีการออก ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล
ออกกาลังกาย
กาลังกายอย่างต่อเนื่อง และมี ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
จานวน 100 คน
3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
ประกอบกิจกรรมนันทนาการ ในวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
ต่าง ๆ สร้างขวัญและกาลังใจ มกราคม ของทุกปี

รวม 3 โครงการ

จานวนเงิน รวม

ปี 2561
(บาท)
100,000

ปี 2562
(บาท)
100,000

-

-

งบประมาณ
ปี 2563
(บาท)
-

ปี 2564
(บาท)
-

ปี 2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
จานวนกิจกรรม ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
กอง
ที่ดาเนินการ สมบูรณ์แข็งแรง และสร้าง การศึกษา
ตามโครงการ ความสามัคคีในชุมชน

50,000

50,000

50,000 จานวนกิจกรรม ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
กอง
ที่ดาเนินการ สมบูรณ์แข็งแรง และสร้าง สาธารณสุข
ตามโครงการ ความสามัคคีในชุมชน

50,000

50,000

40,000

40,000

40,000 จานวนกิจกรรม เด็ก/เยาวชนได้รับการดูแล
ที่ดาเนินการ สร้างขวัญกาลังใจ ได้แสดง
ตามโครงการ ความสามารถและได้รับ
ความสนุกสนาน

150,000

150,000

90,000

90,000

90,000

กอง
การศึกษา
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3. แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการป้องกันและควบคุม เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบ
โรคไข้เลือดออก
ระบาดของโรคไข้เลือดออกใน คุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
ชุมชน
2 โครงการป้องกันและควบคุม เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน
โรคพิษสุนัขบ้า ในชุมชน

ปี 2561
(บาท)
30,000

ปี 2562
(บาท)
30,000

30,000

30,000

งบประมาณ
ปี 2563
(บาท)
20,000

ปี 2564
(บาท)
20,000

-

-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
20,000 จานวนกิจกรรม ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด กอง
ที่ดาเนินการ ออกในชุมชน ประชาชนมี สาธารณสุข
ตามโครงการ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
-

จานวนกิจกรรม ควบคุมและป้องกันโรค
กอง
ที่ดาเนินการ พิษุนัขบ้าในชุมชน ประชาชนมีสาธารณสุข
ตามโครงการ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค
เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบ
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าใน คุมโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน
ตามปณิธาณศาสตร์ตราจารย์ ชุมชน
ดร.พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

-

-

20,000

20,000

20,000 จานวนกิจกรรม ควบคุมและป้องกันโรคพิษ
กอง
ที่ดาเนินการ สุนัขบ้าออกในชุมชนประชาชนสาธารณสุข
ตามโครงการ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

4 โครงการสืบสานพระราชปณิธาณ
เพื่อกระตุ้นให้สตรีในชุมชน แกนนาสตรีเป้าหมาย 6 ชุมชน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมตรวจเต้านมด้วยตนเองและเฝ้า ชุมชนละ 10 คน รวมทั้งสิ้น
ระวังมะเร็งในระยะเริม่ ต้น
60 คน

-

-

10,000

10,000

10,000 จานวนกิจกรรม สตรีในชุมชนสามารถตรวจ
กอง
ที่ดาเนินการ เต้านมด้วยตนเองได้
สาธารณสุข
ตามโครงการ

5 โครงการส่งเสริมการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนบทบาท
และบริหารจัดการระบบ
เพิ่มทักษะความชานาญของ
การแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาล เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และ
ตาบลบ้านแม่ข่า
สนับสนุนระบบบริการทางการ
แพทย์ฉุกเฉิน

บริหารจัดการหน่วยปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการด้านการ
แพทย์ และการสาธารณสุข
พื้นฐาน เช่น ค่าบริหารจัดการ
ค่าจ้างเหมาบุคลากร ฯลฯ

10,000

10,000

-

-

-

จานวนกิจกรรม ประชาชนในชุมชนเข้าถึง
กอง
ที่ดาเนินการ ระบบบริการทางการแพทย์ สาธารณสุข
ตามโครงการ ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพ มีระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินในภาคี
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3. แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
6 เงินอุดหนุนชุมชน ตามแนวทางเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระ
โครงการพระราชดาริด้าน ราชดาริด้านสาธารณสุขใน
สาธารณสุข
กิจกรรมต่าง ๆ

รวม 6 โครงการ

เพื่อเงินอุดหนุนชุมชน ตามแนว
ทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ
ในชุมชน จานวน 6 ชุมชน
ชุมชนละ 20,000 บาท
1) ชุมชนสบข่า
2) ชุมชนสันต้นแหน
3) ชุมชนรักสายธารใส
4) ชุมชนมงคลพัฒนา
5) ชุมชนรวมประชาสามัคคี
6) ชุมชนประชาร่วมใจ

จานวนเงิน รวม

ปี 2561
(บาท)
120,000

ปี 2562
(บาท)
120,000

งบประมาณ
ปี 2563
(บาท)
120,000

190,000

190,000

170,000

ปี 2564
(บาท)
120,000

ปี 2565
(บาท)
120,000

170,000

170,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
เงินอุดหนุน ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพ กอง
แต่ละชุมชน ร่างกายแข็งแรง มีโภชนาการ สาธารณสุข
ตามโครงการ อาหารที่ถูกต้อง
ที่ดาเนินการ
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4. แผนงานงบกลาง
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

เพื่อเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วย จัดสรรเงินสงเคราะห์ให้แก่
เอดส์สร้างขวัญและกาลังใจใน ผู้ป่วยเอดส์
การดารงชีวิต

2 เบี้ยยังชีพคนชรา

เพื่อเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนชรา จัดสรรเงินสงเคราะห์ให้แก่คน
สร้างขวัญและกาลังใจในการ คนชรา อย่างทั่วถึง
ดารงชีวิต

3 เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ จัดสรรเงินสงเคราะห์ให้แก่
สร้างขวัญและกาลังใจในการ ผู้พิการ อย่างทั่วถึง
ดารงชีวิต

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน เพื่อดูและและส่งเสริมสุขภาพ อุดหนุนกองทุนฯ เพื่อให้
สุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นทีพลานามั
่
ยของประชาชนในชุมชนบริการด้านสาธารณสุข ดังนี้
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
1.กลุ่มหญิงมีครรภ์
2.กลุ่มเด็กเล็ก แรกเกิดถึง 6 ปี
3.กลุ่มเด็กโตและเยาวชน
4.กลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 25 ปี ขึ้นไป
5.กลุ่มผู้พิการและทุพลภาพ

รวม 4 โครงการ

จานวนเงิน รวม

ปี 2561
(บาท)
100,000

3,100,000

ปี 2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
ปี 2563
(บาท)
126,000

3,100,000 3,754,000

ปี 2564
(บาท)
156,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
ปี 2565
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
186,000 จานวนผู้ป่วยที่ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแล สานักปลัด
ได้รับเบี้ยยังชีพ เอาใจใส่อย่างทั่วถึง มีขวัญ
ร้อยละ 100 และกาลังใจในการดารงชีวิต

4,322,000 4,880,000 จานวนคนชราที่ คนชราได้รับการดูแล
สานักปลัด
ได้รับเบี้ยยังชีพ เอาใจใส่อย่างทั่วถึง มีขวัญ
ร้อยละ 100 และกาลังใจในการดารงชีวิต

700,000

700,000

748,800

844,800

940,800 จานวนผู้พิการที่ ผู้พิการได้รับการดูแล
สานักปลัด
ได้รับเบี้ยยังชีพ เอาใจใส่อย่างทั่วถึง มีขวัญ
ร้อยละ 100 และกาลังใจในการดารงชีวิต

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000 จานวนกิจกรรม ประชาชนในชุมชนได้รับการ กอง
ที่ดาเนินการ ดูแลอย่างทั่วถึง มีขวัญและ สาธารณสุข
ตามโครงการ กาลังใจในการดารงชีวิต
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

3,960,000 3,960,000 4,688,800

5,382,800 6,066,800
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการส่งเสริมครอบครัวอบอุเพื่น ่อสร้างความรักความเข้าใจ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง
และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว ให้เข้าใจ
หลักการดาเนินชีวิตที่ดี

จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของบทบาทสตรี การยุติ
ความรุนแรงในครอบครัว การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว
และอื่นๆ

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจใน จัดกิจกรรมสันทนาการ สร้าง
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
การดารงชีวิตของผู้สูงอายุ
ขวัญและกาลังใจ ในการ
ผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ดารงชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส
3 โครงการส่งเสริมการจัดทา 1)เพื่อเสริมสร้างกระบวนการ ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบล
บัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชน เรียนรูแ้ ละการมีส่วนร่วมของ บ้านแม่ข่า จานวน 2 หมู่บ้าน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ หมู่บ้านและชุมชนในการ
รวม 200 ครัวเรือน
พอเพียง
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2)เพื่อให้ครัวเรือนมีความสามารถ
บริหารจัดการแก้ไขปัญหาด้าน
เศรษฐกิจภายในครอบครัว
อย่างมีประสิทธิภาพ

รวม 3 โครงการ

จานวนเงิน รวม

ปี 2561
(บาท)
30,000

ปี 2562
(บาท)
30,000

งบประมาณ
ปี 2563
(บาท)
20,000

30,000

30,000

15,000

15,000

15,000 จานวนกิจกรรม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย สานักปลัด
ที่ดาเนินการ โอกาส ได้รับการดูแลเอาใจใส่
ตามโครงการ มีขวัญและกาลังใจในการ
ดารงชีวิต สร้างความสามัคคี
ในชุมชน

10,000

20,000

20,000

20,000

70,000

55,000

55,000

55,000

-

60,000

ปี 2564
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
ปี 2565
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
20,000 จานวนกิจกรรม ครอบครัวมีความรักความ สานักปลัด
ที่ดาเนินการ เข้าใจและมีความสัมพันธ์
ตามโครงการ อันดีมีความอบอุ่นเข้มแข็ง

ประชาชน 2 เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง กองการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 สมบูรณ์
ศึกษาฯ
และหมู่ที่ 5
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย
1. แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการป้องกันและลด
เพื่อป้องกันและลดปัญญา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
20,000
20,000
20,000
อุบัติเหตุทางถนน
อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล ป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุ
สาคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่
ทางจราจร และท้องถนน เช่น
เทศกาลสงกรานต์ และ
การณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเมาไม่ขับ
มาตรการในการรักษาความ ฯลฯ
ปลอดภัยนักท่องเที่ยว
2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ของ อปพร.ในพื้นที่ เพิ่ม
อปพร.และค่าใช้จ่ายการดาเนิน
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กิจกรรมของอปพร. ตามอานาจ
หน้าที่

-

ปี 2564
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ปี 2565
(บาท)
20,000 จานวนกิจกรรม ป้องกันและลดปัญหา
ที่ดาเนินการ อุบตั ิเหตุทางท้องถนน เพิ่ม
ตามโครงการ ความปลอดภัยในชีวิตและ
และทรัพย์สินของประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

50,000

55,000

55,000

55,000 จานวนกิจกรรม อปพร. ได้รับการพัฒนา สานักปลัด
ที่ดาเนินการ ศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ
ตามโครงการ การปฏิบัติงาน

3 อุดหนุนศุนย์ปฏิบัติการป้องกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
และปราบปรามยาเสพติด หมู่บ้าน/ชุมชน ในการป้องกัน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อาเภอฝาง (ศป.ปส.อ.ฝาง) และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน อาเภอฝาง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 จานวนกิจกรรม ชุมชนเข้มแข็ง สร้างกระบวน สานักปลัด
ที่ดาเนินการ การมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ตามโครงการ และแก้ไขปัญหายาเสพติด

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการ
ยาเสพติด "ค่ายเยาวชนคุณธรรมเสพติดแพร่ระบาดในชุมชน ระบาด และต่อต้านยาเสพติด
ต้ายภัยยาเสพติด"
ประชาชนตระหนักถึงภัยของ ในเขตเทศบาล และพื้นที่ใกล้เคียง
ยาเสพติด

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 จานวนกิจกรรม แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด สานักปลัด
ที่ดาเนินการ ยาเสพติดในชุมชนสร้างจิต
ตามโครงการ สานึกที่ดี ห่างไกลยาเสพติด

5 เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ในการช่วยเหลือประชาชนของให้บริการประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ระดับอาเภอ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุน ตามโครงการ
สนับสนุนการดาเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ

-

20,000

-

-

-

จานวนกิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการ
สานักปลัด
ที่ดาเนินการ ให้บริการประชาชนของ
ตามโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย
1. แผนงานรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
6 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ เพื่อป้องกันและลดปัญญา
วงจรปิด
อุบตั ิเหตุทางถนน และเป็น
มาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วง
เทศกาลต่าง ๆ

รวม 6 โครงการ

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
สาหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับ
ติดตั้งภายในอาคารฯ 2 จุด
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคารฯ 8 จุด
3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
(Network Video Recorder)
แบบ 16 ช่อง
4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ
PoE (PoE L2 Swish)
ขนาด 16 ช่อง
5.ค่าติดตั้ง พร้อมวัสดุอุปกรณ์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ

จานวนเงิน รวม

ปี 2561
(บาท)
-

ปี 2562
(บาท)
-

120,000

190,000

งบประมาณ
ปี 2563
(บาท)
-

ปี 2564
(บาท)
500,000

ปี 2565
(บาท)
-

175,000

675,000

175,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนกิจกรรม ป้องกันและลดปัญหา
ที่ดาเนินการ อุบตั ิเหตุทางท้องถนน เพิ่ม
ตามโครงการ ความปลอดภัยในชีวิตและ
และทรัพย์สินของประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ เพื่อพัฒนาความรูค้ วามสามารถ อบรมให้ความรูด้ ้านระเบียบและ 350,000
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร
ของเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ความรูค้ วามเข้าใจในการดาเนิน และสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งานของเทศบาล
บ้านแม่ข่า
2 โครงการอบรมให้ความรูเ้ กี่ยว เพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติฝึกอบรมคณะผู้บริหาร และ
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ หน้าที่ เพื่อให้มีการเรียนรู้ เกิด สมาชิก พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล ความเข้าใจในเนื้อหาสาระสาคัญประจา พนักงานจ้าง และ
ของกฎหมายในการปฏิบัติงาน บุคลากรมที่เกี่ยวข้อง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี เพื่อปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีของ
และทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสร้าง เทศบาล ให้เป็นปัจจุบัน และ
กระบวนการมีส่วนร่วมในการ ถูกต้องเป็นธรรม สามารถนา
พัฒนาท้องถิ่น ด้วยการชาระ ข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บ
ภาษีอย่างเป็นธรรม และถูกต้องรายได้ของเทศบาล อย่างทั่วถึง
4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริการประชาชน
ของสานักปลัด

1.เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมื1.จั
อ ดซื้อเครือ่ งโทรสารแบบใช้
เครือ่ งใช้ที่จาเป็น ในการเพิ่ม กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ครัง้ ละ 30 แผ่น
ตามภารกิจของหน่วยงาน
2.เพื่ออานวยความสะดวกและ 2.จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ สาหรับงานประมวลผลจานวน
งานของเจ้าหน้าที่
2 เครือ่ ง
ปี 2561 : 1 เครือ่ ง
ปี 2562 : 1 เครือ่ ง

-

100,000

30,000

21,000

-

10,000

ปี 2564
(บาท)
-

10,000

ปี 2565
(บาท)
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนกิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ที่ดาเนินการ ปฏิบัติหน้าที่ ในการให้บริการ
ตามโครงการ ประชาชนสร้างความพึงพอใจ
ให้ประชาชนผู้มารับบริการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

10,000 จานวนกิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการ
สานักปลัด
ที่ดาเนินการ ปฏิบัติหน้าที่ ในการให้บริการ
ตามโครงการ ประชาชนสร้างความพึงพอใจ
ให้ประชาชนผู้มารับบริการ

100,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวนกิจกรรม งานแผนที่ภาษีของเทศบาล
ที่ดาเนินการ สามารถนามาเป็นข้อมูล
ตามโครงการ ในการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาล ได้อย่างเป็นธรรม
และทั่วถึง

กองคลัง

จานวนครุภัณฑ์ 1.มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ สานักปลัด
ได้รับมาตรฐาน เครือ่ งใช้ที่เพียงพอต่อการ
เพียงพอในการใช้ ปฏิบัติงาน และมีประสิทธิ
งานของสานักปลัด ภาพมากยิ่งขึ้น
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ
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ที่

โครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริการประชาชน
ของสานักปลัด
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561
(บาท)
1.เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมื3.จั
อ ดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับ
60,000
เครือ่ งใช้ที่จาเป็น ในการเพิ่ม งานประมวลผล แบบที่ 2 ราคา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เครือ่ งละ 30,000 บาท
ตามภารกิจของหน่วยงาน
จานวน 5 เครือ่ ง
2.เพื่ออานวยความสะดวกและ ปี 2561 : 2 เครือ่ ง
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ปี 2562 : 2 เครือ่ ง
งานของเจ้าหน้าที่
ปี 2564 : 1 เครือ่ ง

ปี 2562
(บาท)
60,000

งบประมาณ
ปี 2563
(บาท)
-

ปี 2564
(บาท)
30,000

ปี 2565
(บาท)
-

4.จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิดLED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
จานวน 3 เครือ่ ง
ปี 2561 : 1 เครือ่ ง
ปี 2562 : 1 เครือ่ ง

3,300

3,300

-

-

-

5.จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิดLED ขาวดา (27 หน้า/นาที)
จานวน 3 เครือ่ ง
ปี 2561 : 1 เครือ่ ง
ปี 2562 : 1 เครือ่ ง

7,900

7,900

-

-

-

6.จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิดLEDขาวดา (33หน้า/นาที)
จานวน 2 เครือ่ ง
ปี 2561 : 1 เครือ่ ง
ปี 2562 : 1 เครือ่ ง

15,000

15,000

-

-

-

8,000

-

7. จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครือ่ ง

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
จานวนครุภัณฑ์ 1.มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ สานักปลัด
ได้รับมาตรฐาน เครือ่ งใช้ที่เพียงพอต่อการ
เพียงพอในการใช้ ปฏิบัติงาน และมีประสิทธิ
งานของสานักปลัด ภาพมากยิ่งขึ้น
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ
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ที่

โครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริการประชาชน
ของสานักปลัด
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

ปี 2561
(บาท)
-

ปี 2562
(บาท)
-

งบประมาณ
ปี 2563
(บาท)
8,900

-

-

-

10. จัดซื้อเครือ่ งปรับอากาศ
แบบแยกส่วนหรือชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน (ห้องประชุม
สภาเทศบาล) 24,000 BTU
จานวน 2 ตัวๆละ 32,400 บาท

-

-

11. จัดซื้อเครือ่ งปรับอากาศ
แบบแยกส่วนหรือชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน (ห้องเลขานุการ
นายกเทศมนตรีฯ) 18,000BTU
จานวน 1 ตัว

-

-

12. จัดซื้อเครือ่ งถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดา) จานวน
1 เครือ่ ง

-

200,000

13. จัดซื้อถังต้มน้าไฟฟ้า
แบบดิจอตอล ขนาด 21 ลิตร

-

-

13,000

14. จัดซื้อพัดลมไอเย็น
จานวน 4 ตัวๆ ละ 18,000 บาท
ปี 2563 : 2 ตัว
ปี 2564 : 2 ตัว

-

-

36,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมื8.จั
อ ดซื้อเครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
เครือ่ งใช้ที่จาเป็น ในการเพิ่ม ชนิดLED ขาวดา (28 หน้า/นาที)
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จานวน 1 เครือ่ ง
ตามภารกิจของหน่วยงาน
2.เพื่ออานวยความสะดวกและ 9. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ขนาด W120xD55xH75 Cm
งานของเจ้าหน้าที่
จานวน 1 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท

ปี 2564
(บาท)
8,900

ปี 2565
(บาท)
-

2,000

-

64,800

-

-

28,600

-

-

-

-

-

-

-

36,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
จานวนครุภัณฑ์ 1.มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ สานักปลัด
ได้รับมาตรฐาน เครือ่ งใช้ที่เพียงพอต่อการ
เพียงพอในการใช้ ปฏิบัติงาน และมีประสิทธิ
งานของสานักปลัด ภาพมากยิ่งขึ้น
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ

-
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ที่

โครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริการประชาชน
ของสานักปลัด
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมื15.จั
อ ดซื้อเต้นท์ผ้าใบ ขนาด
เครือ่ งใช้ที่จาเป็น ในการเพิ่ม 4 x 8 เมตร จานวน 6 หลัง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หลัง ๆ ละ 22,500 บาท
ตามภารกิจของหน่วยงาน
2.เพื่ออานวยความสะดวกและ 16.จัดซื้อเครือ่ งสแกนลายนิ้วมือ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน
งานของเจ้าหน้าที่
จานวน 1 เครือ่ ง
17.จัดซื้อรถยนต์ ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครือ่ งยนต์
สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ (4 ประตู) จานวน 1
คัน

ปี 2561
(บาท)
-

ปี 2562
(บาท)
-

-

-

-

868,000

งบประมาณ
ปี 2563
(บาท)
-

ปี 2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
ปี 2565
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
135,000 จานวนครุภัณฑ์ 1.มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ สานักปลัด
ได้รับมาตรฐาน เครือ่ งใช้ที่เพียงพอต่อการ
เพียงพอในการใช้ ปฏิบัติงาน และมีประสิทธิ
งานของสานักปลัด ภาพมากยิ่งขึ้น
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ

9,700

-

-

-

-

18.จัดซื้อเครือ่ งมัลติมีเดียโปรเจค
โปรเจคเตอร์ขนาด4,000ANSI
Lumens จานวน 1 ชุด

58,000

-

-

-

-

19.จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จานวน
2 ชุด ชุดละ 8,500 บาท

17,000

-

-

-

-

-

8,400

-

-

20. จัดซื้อเครือ่ งโทรศัพท์บ้าน
จานวน 4 เครือ่ ง ๆ ละ 2,100
บาท

-
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ที่

โครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริการประชาชน
ของสานักปลัด
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมื21.
อ จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี
เครือ่ งใช้ที่จาเป็น ในการเพิ่ม (LED TV) แบบ Smart TV
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ระดับความละเอียดจอภาพ
ตามภารกิจของหน่วยงาน
1920x1080 พิกเซล ขนาด
2.เพื่ออานวยความสะดวกและ 40 นิ้ว
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่

ปี 2561
(บาท)
-

ปี 2562
(บาท)
14,000

งบประมาณ
ปี 2563
(บาท)
-

ปี 2564
(บาท)
-

ปี 2565
(บาท)
-

-

5 โครงการบารุงรักษาและ
ปรับปรุงรถดับเพลิง

เพื่อให้บริการประชาชนในเขต เพื่อบารุงรักษาและซ่อมแซม
เทศบาล
รถดับเพลิง ของเทศบาลตาบล
บ้านแม่ข่า เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับ
การให้บริการประชาชน

-

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริการประชาชน
ของกองคลัง

1.เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์เครือ่ งมือ1.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40ช่อง
เครือ่ งใช้ที่จาเป็น ในการเพิ่ม จานวน 4 ตู้
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ราคาตู้ละ 3,500 บาท
ตามภารกิจของหน่วยงาน
ปี 2561 : 2 ตู้
2.เพื่ออานวยความสะดวกและ ปี 2562 : 2 ตู้
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่

7,000

60,000

-

-

-

7000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
จานวนครุภัณฑ์ 1.มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ สานักปลัด
ได้รับมาตรฐาน เครือ่ งใช้ที่เพียงพอต่อการ
เพียงพอในการใช้ ปฏิบัติงาน และมีประสิทธิ
งานของสานักปลัด ภาพมากยิ่งขึ้น
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ
โครงการที่ดาเนินการ1.มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ สานักปลัด
ได้รับมาตรฐาน เครือ่ งใช้ที่เพียงพอต่อการ
เพียงพอในการใช้ ปฏิบัติงาน และมีประสิทธิ
งานของสานักปลัด ภาพมากยิ่งขึ้น
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ
จานวนครุภัณฑ์
ได้รับมาตรฐาน
เพียงพอในการใช้
งานของคลัง

1.มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ
เครือ่ งใช้ที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน และมีประสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึ้น
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ

กองคลัง

98

ที่

โครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริการประชาชน
ของกองคลัง
(ต่อ)

รวม 7 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561
(บาท)
11,000

ปี 2562
(บาท)
-

3.จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 4 ลิ้นชัก
จานวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 7,900
บาท

-

-

4.จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 ราคา
เครือ่ งละ 30,000 บาท

-

30,000

5. จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครือ่ ง

-

6. จัดซื้อเครือ่ งสารองไฟ
ขนาด 800VA จานวน 3 เครือ่ ง
เครือ่ งละ 2,500 บาท
7. จัดซื้อเครือ่ งสารองไฟ
ขนาด 1 KVA จานวน 1 เครือ่ ง
เครือ่ งละ 5,800 บาท
จานวนเงิน รวม

1.เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์เครือ่ งมือ2.จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน
เครือ่ งใช้ที่จาเป็น ในการเพิ่ม แบบมีมือจับชนิดบิด จานวน 8 ตู้
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ราคาตู้ละ 5,500 บาท
ตามภารกิจของหน่วยงาน
ปี 2561 : 2 ตู้
2.เพื่ออานวยความสะดวกและ ปี 2563 : 2 ตู้
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ปี 2564 : 2 ตู้
งานของเจ้าหน้าที่
ปี 2565 : 2 ตู้

งบประมาณ
ปี 2563
(บาท)
11,000

ตัวชี้วัด
ปี 2565
(KPI)
(บาท)
11,000 จานวนครุภัณฑ์
ได้รับมาตรฐาน
เพียงพอในการใช้
งานของคลัง

-

-

-

-

-

8,000

-

-

-

-

7,500

-

-

-

-

5,800

-

-

-

212,200 1,307,500

15,800

ปี 2564
(บาท)
11,000

204,200

87,900

146,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1.มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ กองคลัง
เครือ่ งใช้ที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน และมีประสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึ้น
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริการประชาชน
ของสานักปลัด

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมื1.
อ จัดซื้อเครือ่ งสูบน้ามอเตอร์
เครือ่ งใช้ที่จาเป็น ในการเพิ่ม ไฟฟ้า (สูบน้าได้ 1,500 ลิตรนาที)
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน
2. จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด
2.เพื่ออานวยความสะดวกและ ไม่น้อยกว่า 11.5 นิ้ว
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ จานวน 1 ตัว
งานของเจ้าหน้าที่

ปี 2561
(บาท)
-

ปี 2562
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ
ปี 2563
(บาท)
32,100
8,700

ปี 2564
(บาท)
-

ปี 2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
จานวนครุภัณฑ์ 1.มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ สานักปลัด
ได้รับมาตรฐาน เครือ่ งใช้ที่เพียงพอต่อการ
เพียงพอในการใช้ ปฏิบัติงาน และมีประสิทธิ
งานของสานักปลัด ภาพมากยิ่งขึ้น
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ

-

รวม 2 โครงการ

จานวนเงิน รวม

-

-

40,800

-

-

100

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3. แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริการประชาชน
ของกองการศึกษา ฯ

งบประมาณ
ปี 2561
(บาท)
1.เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมื1.จั
อ ดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
3,500
เครือ่ งใช้ที่จาเป็น ในการเพิ่ม ขนาด 5 ฟุตจานวน 7 หลังๆละ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 3,500 บาท
ตามภารกิจของหน่วยงาน
2.เพื่ออานวยความสะดวกและ 2.โต๊ะหมู่บูชา จานวน 1 ชุด
8,500
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ชุดละ 8,500 บาท
งานของเจ้าหน้าที่
3.จัดซื้อโต๊ะทางาน พร้อมเก้าอี้
16,000
สาหรับครูโรงเรียนอนุบาลฯ
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ชุด
ปี 2561 : 2 ชุด
ปี 2562 : 2 ชุด
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4.จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี
(LED TV) ขนาด 48 นิ้ว
จานวน 1 เครือ่ ง

23,000

5.จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1
ปี 2561 : 1 เครือ่ ง
ปี 2562 : 1 เครือ่ ง

22,000

6.จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน 2 เครือ่ ง
ปี 2561 : 1 เครือ่ ง
ปี 2562 : 1 เครือ่ ง

16,000

ปี 2562
(บาท)
21,000

ปี 2563
(บาท)
-

ปี 2564
(บาท)
-

ปี 2565
(บาท)
-

-

-

-

-

16,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,000

16,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนครุภัณฑ์
ได้รับมาตรฐาน
เพียงพอในการใช้
งานของกองการ
ศึกษา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1.มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ กองการ
เครือ่ งใช้ที่เพียงพอต่อการ
ศึกษา
ปฏิบัติงาน และมีประสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึ้น
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ
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ที่

โครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริการประชาชน
ของกองการศึกษา ฯ
(ต่อ)

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริการประชาชน
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตาบลบ้านแม่ข่า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ปี 2563
(บาท)
-

ปี 2564
(บาท)
-

ปี 2565
(บาท)
-

-

-

-

-

188,000

188,000

-

-

9,000

9,000

-

-

-

-

-

120,000

-

ปี 2561
(บาท)
15,800

ปี 2562
(บาท)
15,800

8,600

8,600

-

2. จัดซื้อเครือ่ งทาน้าเย็น
1 หัวก๊อก จานวน 4 เครือ่ ง
เครือ่ งละ 4,500 บาท
ปี 2562 : 2 ตัว
ปี 2563 : 2 ตัว
3. จัดซื้อเครือ่ งถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาวดา)
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
จานวน 1 เครือ่ ง

1.เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมื7.จั
อ ดซื้อเครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
เครือ่ งใช้ที่จาเป็น ในการเพิ่ม ชนิดLED ขาวดา (27 หน้า/นาที)
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปี 2561 : 2 เครือ่ ง
ตามภารกิจของหน่วยงาน
ปี 2562 : 2 เครือ่ ง
2.เพื่ออานวยความสะดวกและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 8.จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก
งานของเจ้าหน้าที่
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
ปี 2561 : 2 เครือ่ ง
ปี 2562 : 2 เครือ่ ง
1.เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมื1.
อ จัดซื้อเครือ่ งปรับอากาศ
เครือ่ งใช้ที่จาเป็น ในการเพิ่ม แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ขนาด 36,000 BTU
ตาบลบ้านแม่ข่า
จานวน 8 เครือ่ ง ๆ ละ
2.เพื่ออานวยความสะดวกและ 47,000 บาท
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้ ปี 2563 : 4 ตัว
บริการประชาชน
ปี 2564 : 4 ตัว

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนครุภัณฑ์
ได้รับมาตรฐาน
เพียงพอในการใช้
งานของกองการ
ศึกษา

จานวนครุภัณฑ์
ได้รับมาตรฐาน
เพียงพอในการใช้
งานของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ตาบลบ้านแม่ข่า

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1.มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ กองการ
เครือ่ งใช้ที่เพียงพอต่อการ
ศึกษา
ปฏิบัติงาน และมีประสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึ้น
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ

1.มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ
เครือ่ งใช้ที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน และมีประสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึ้น
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ
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ปี 2561
(บาท)
-

ปี 2562
(บาท)
-

งบประมาณ
ปี 2563
(บาท)
30,400

ปี 2564
(บาท)
-

ปี 2565
(บาท)
-

-

-

-

19,600

39,200

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 1.เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมืจัอดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
ด้านการบริการประชาชน เครือ่ งใช้ที่จาเป็น ในการเพิ่ม จานวน 1 ตู้
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตาบลบ้านแม่ข่า
ตามภารกิจของหน่วยงาน
2.เพื่ออานวยความสะดวกและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่

-

9,400

-

-

-

4 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อให้มีอาคารเรียน อุปกรณ์ ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก
เด็กเล็ก 200 คน ตอกเสาเข็ม เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ที่จาเป็นใน 200 คน ตอกเสาเข็มโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบล การเพิ่มประสิทธิภาพการ
อนุบาลเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
บ้านแม่ข่า
ปฏิบัติงาน

-

6,205,100

-

-

-

จานวนครุภัณฑ์ มีอาคารเรียน วัสดุ อุปกรณ์ กองการ
ที่ได้รับมาตรฐาน เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ที่เพียงพอ ศึกษา
ต่อการปฏิบัติงานและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ เพื่อให้มีอาคารเรียน อุปกรณ์
ซ่อมแซมอาคารเรียนและ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ที่จาเป็นใน
อาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
ปฏิบัติงาน
รวม 5 โครงการ

-

-

150,000

150,000

150,000

จานวนครุภัณฑ์ มีอาคารเรียน วัสดุ อุปกรณ์ กองการ
ที่ได้รับมาตรฐาน เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ที่เพียงพอ ศึกษา
ต่อการปฏิบัติงานและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่

โครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริการประชาชน
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตาบลบ้านแม่ข่า
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมื4.
อ จัดซื้อพัดลมติดผนัง
เครือ่ งใช้ที่จาเป็น ในการเพิ่ม ขนาด 18 นิ้ว จานวน 16 ตัว
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตัวละ 1,900 บาท
ตามภารกิจของหน่วยงาน
2.เพื่ออานวยความสะดวกและ 5. จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ (LED TV) แบบ Smart TV
งานของเจ้าหน้าที่
ระดับความละเอียดจอภาพ
1920x1080 พิกเซล ขนาด
55 นิ้ว
ปี 2564 : 1 เครือ่ ง
ปี 2565 : 2 เครือ่ ง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบล
บ้านแม่ข่า
จานวนเงิน รวม

113,400 6,322,900

377,400

327,600

39,200

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนครุภัณฑ์
ได้รับมาตรฐาน
เพียงพอในการใช้
งานของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ตาบลบ้านแม่ข่า

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1.มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ กองการ
เครือ่ งใช้ที่เพียงพอต่อการ
ศึกษา
ปฏิบัติงาน และมีประสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึ้น
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ

จานวนครุภัณฑ์ 1.มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ
ได้รับมาตรฐาน เครือ่ งใช้ที่เพียงพอต่อการ
เพียงพอในการใช้ ปฏิบัติงาน และมีประสิทธิ
งานของศูนย์พัฒนาภาพมากยิ่งขึ้น
เด็กเล็กเทศบาล 2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้
ตาบลบ้านแม่ข่า อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ

กองการ
ศึกษา
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริการประชาชน
ของกองช่าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561
(บาท)
1.เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมื1.จั
อ ดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับ
22,000
เครือ่ งใช้ที่จาเป็น ในการเพิ่ม งานประมวลผล แบบที่ 1
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปี 2561 : 1 เครือ่ ง
ตามภารกิจของหน่วยงาน
ปี 2562 : 1 เครือ่ ง
2.เพื่ออานวยความสะดวกและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 2.จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานของเจ้าหน้าที่
งานประมวลผล แบบที่ 2
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จานวน 1 เครือ่ ง

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(บาท)
(บาท)
22,000
-

-

30,000

-

ปี 2564
(บาท)
-

ปี 2565
(บาท)
-

-

-

-

-

3.จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิดLEDขาวดา(27หน้า/นาที)
ปี 2561 : 1 เครือ่ ง
ปี 2562 : 1 เครือ่ ง

7,900

7,900

4. จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card
Reader) จานวน 1 เครือ่ ง

-

-

700

-

-

5.จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน
ขนาด W62xD69xH94 ซม.
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 2,600 บาท

-

-

5,200

-

-

6.จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน
ขนาด W62xD73xH107 ซม.
จานวน 1 ตัว

-

-

2,800

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนครุภัณฑ์
ได้รับมาตรฐาน
เพียงพอในการใช้
งานของกองช่าง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1.มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ กองช่าง
เครือ่ งใช้ที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน และมีประสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึ้น
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ
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ที่

โครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริการประชาชน
ของกองช่าง
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

ปี 2562
(บาท)
3,500

งบประมาณ
ปี 2563
(บาท)
3,500

-

3,500

3,500

-

-

9. จัดซื้อรถขุด ขนาด 1.6 ตัน
เครือ่ งยนต์ 3 สูบ ขนาด 13
แรงม้า

-

-

690,000

-

-

10.จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) สาหรับกระดาษ
A3 จานวน 1 เครือ่ ง

-

-

6,300

-

-

6,000,000

-

-

-

-

200,000

200,000

150,000

150,000

150,000

6,229,900

236,900

892,000

150,000

150,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมื7.จั
อ ดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40ช่อง
เครือ่ งใช้ที่จาเป็น ในการเพิ่ม ขนาด W91.7xD31xH176 ซม.
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จานวน 1 ตู้ ๆ ละ 3,500 บาท
ตามภารกิจของหน่วยงาน
ปี 2563 : 1 ตู้
2.เพื่ออานวยความสะดวกและ ปี 2564 : 1 ตู้
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่
8.จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็ก
ขนาด 4 ฟุต จานวน 1 ตัว

2 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ก่อสร้างอาคารเรียน คสล.
คสล. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเด็กนักเรียนอนุบาลในพื้นที่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบล
ตาบลบ้านแม่ข่า
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ขยาย บ้านแม่ข่า จานวน 1 หลัง
โอกาสทางการศึกษา
3 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ เพื่อส่งเสริมและนับสนุนการศึกษา
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน
ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารเด็กนักเรียนอนุบาลในพื้อนที่ และอาคารประกอบ ร.ร.อนุบาล
ประกอบ ร.ร.อนุบาลเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า

รวม 3 โครงการ

จานวนเงิน รวม

ปี 2561
(บาท)
-

ปี 2564
(บาท)

ปี 2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนครุภัณฑ์
ได้รับมาตรฐาน
เพียงพอในการใช้
งานของกองช่าง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1.มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ กองช่าง
เครือ่ งใช้ที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน และมีประสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึ้น
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ

อาคารเรียนที่ พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริม กอง
ดาเนินการ การศึกษาในท้องถิ่น สร้าง การศึกษา
ตามโครงการ โอกาสทางการศึกษาอย่าง กองช่าง
ทั่วถึง
อาคารเรียนที่ พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริม กอง
ดาเนินการ การศึกษาในท้องถิ่น สร้าง การศึกษา
ตามโครงการ โอกาสทางการศึกษาอย่าง กองช่าง
ทั่วถึง
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5. แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริการประชาชน
ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

ปี 2562
(บาท)
9,500

งบประมาณ
ปี 2563
(บาท)
-

ปี 2564
(บาท)
-

ปี 2565
(บาท)
-

28,000

-

-

-

-

3.จัดซื้อวิทยุรับ-ส่ง ระบบ
VHF/FMชนิดมือถือขนาดกาลัง
ส่ง 5 วัตต์ จานวน 6 เครือ่ ง
ราคาเครือ่ งละ 12,000 บาท
ปี 2561 : 3 เครือ่ ง

36,000

-

-

-

-

4.จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสานักงานจานวน 2 เครือ่ ง
ปี 2561 : 1 เครือ่ ง

16,000

-

-

-

-

5.จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
จานวน 1 เครือ่ ง

4,300

-

-

-

-

6.จัดซื้อเครือ่ งพ่นเคมีภัณฑ์
ชนิดฝอยละออง ULV
จานวน 1 เครือ่ ง

-

-

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมื1.จั
อ ดซื้อเครือ่ งตัดหญ้า แบบ
เครือ่ งใช้ที่จาเป็น ในการเพิ่ม ข้อแข็ง จานวน 2 เครือ่ ง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปี 2561 : 1 เครือ่ ง
ตามภารกิจของหน่วยงาน
ปี 2562 : 1 เครือ่ ง
2.เพื่ออานวยความสะดวกและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 2.จัดซื้อวิทยุรับ-ส่ง ระบบ
งานของเจ้าหน้าที่
VHF/FMชนิดประจาที่ขนาด
กาลังส่ง10วัตต์ จานวน 1 เครือ่ ง

ปี 2561
(บาท)
9,500

85,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนครุภัณฑ์
ได้รับมาตรฐาน
เพียงพอในการใช้
งานของกอง
สาธารณสุขฯ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1.มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ
กอง
เครือ่ งใช้ที่เพียงพอต่อการ สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน และมีประสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึ้น
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ
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ที่

โครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริการประชาชน
ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
(ต่อ)

รวม 1 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ปี 2563
(บาท)
5,500

ปี 2564
(บาท)
5,500

-

3,500

3,500

3,500

-

2,500

2,500

2,500

96,500

11,500

11,500

ปี 2561
(บาท)
-

ปี 2562
(บาท)
-

8.จัดซื้อเครือ่ งวัดออกซิเจนในเลือด
(Fingertip pulse oximeter)
จานวน 3 เครือ่ ง ๆ ละ 3,500 บาท
ปี 2563 : 1 เครือ่ ง
ปี 2564 : 1 เครือ่ ง
ปี 2565 : 1 เครือ่ ง

-

9.จัดซื้อเครือ่ งวัดอุณหภูมิ
อินฟาเรด (Infared thermometer)
จานวน 3 เครือ่ ง ๆ ละ 2,500 บาท
ปี 2563 : 1 เครือ่ ง
ปี 2564 : 1 เครือ่ ง
ปี 2565 : 1 เครือ่ ง

-

1.เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมื7.จั
อ ดซื้อเครือ่ งวัดความดัน
เครือ่ งใช้ที่จาเป็น ในการเพิ่ม ชนิดดิจิตอล (Autometic
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน equipment) จานวน 3 เครือ่ ง
ตามภารกิจของหน่วยงาน
เครือ่ งละ 5,500 บาท
2.เพื่ออานวยความสะดวกและ ปี 2563 : 1 เครือ่ ง
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ปี 2564 : 1 เครือ่ ง
งานของเจ้าหน้าที่
ปี 2565 : 1 เครือ่ ง

จานวนเงิน รวม

93,800

9,500

ตัวชี้วัด
ปี 2565
(KPI)
(บาท)
5,500 จานวนครุภัณฑ์
ได้รับมาตรฐาน
เพียงพอในการใช้
งานของกอง
สาธารณสุขฯ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1.มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ
กอง
เครือ่ งใช้ที่เพียงพอต่อการ สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน และมีประสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึ้น
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6. แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริการประชาชน
ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

รวม 1 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมื1.จั
อ ดซื้อเครือ่ งตัดหญ้า แบบ
เครือ่ งใช้ที่จาเป็น ในการเพิ่ม ข้อแข็ง จานวน 1 เครือ่ ง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน
2.เพื่ออานวยความสะดวกและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่

จานวนเงิน รวม

ปี 2561
(บาท)
-

-

ปี 2562
(บาท)
-

-

งบประมาณ
ปี 2563
(บาท)
9,500

9,500

ปี 2564
(บาท)
-

-

ปี 2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนครุภัณฑ์
ได้รับมาตรฐาน
เพียงพอในการใช้
งานของกอง
สาธารณสุขฯ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1.มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ
กอง
เครือ่ งใช้ที่เพียงพอต่อการ สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน และมีประสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึ้น
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. แผนงานการพาณิชย์
ที่

โครงการ

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริการประชาชน
บริการของกิจการประปา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมื1.
อ จัดซื้อปั๊มซับเมิตส์ดูดน้าลึก
เครือ่ งใช้ที่จาเป็น ในการเพิ่ม ขนาดไม่ต่ากว่า 3 แรงม้า (3 เฟส)
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จานวน 5 ชุด
ตามภารกิจของหน่วยงาน
ปี 2561 : 1 ชุด
2.เพื่ออานวยความสะดวกและ ปี 2562 : 1 ชุด
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ปี 2563 : 1 ชุด
งานของเจ้าหน้าที่
ปี 2564 : 1 ชุด
ปี 2565 : 1 ชุด
2.จัดซื้อปั๊มหอยโข่ง พร้อมน๊อต
ยึด จานวน 5 ชุด
ปี 2561 : 1 ชุด
ปี 2562 : 1 ชุด
ปี 2563 : 1 ชุด
ปี 2564 : 1 ชุด
ปี 2565 : 1 ชุด
3. จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครือ่ ง

รวม 1 โครงการ

จานวนเงิน รวม

ปี 2561
(บาท)
40,000

40,000

-

80,000

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(บาท)
(บาท)
40,000
34,500

40,000

-

80,000

31,280

8,000

73,780

ปี 2564
(บาท)
34,500

ตัวชี้วัด
ปี 2565
(KPI)
(บาท)
34,500 จานวนครุภัณฑ์
ได้รับมาตรฐาน
เพียงพอในการใช้
งานของกิจการ
ประปา

31,280

31,280

-

-

65,780

65,780

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1.มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ กองช่าง
เครือ่ งใช้ที่เพียงพอต่อการ
กิจการ
ปฏิบัติงาน และมีประสิทธิ
ประปา
ภาพมากยิ่งขึ้น
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจัดทาและประสานแผนพัฒนา
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น แผน
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผน
ท้องถิ่นเพื่อนาแผนพัฒนา
ดาเนินงาน เทศบาลตาบลบ้าน
ท้องถิ่นไปสูการปฏิบัติ
แม่ข่า

2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ของ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชน และเป็นแนวทางในการ ผู้นาชุมชน อสม. อปพร.
ของชุมชน
พัฒนาท้องถิ่น
พนักงานเทศบาล สมาชิกสภา
(เสนอโดยทุกชุมชน)
คณะผู้บริหารและประชาชนทั่วไป
3 โครงการฝึกอบรมและศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความ คณะกรรมการชุมชน อสม.
ดูงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ เข้าใจ ในการประกอบอาชีพ อปพร. ตัวแทนประชาคม ตัวแทน
พอพียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ กล่มอาชีพต่างๆ ผู้บริหาร สมาชิก
การพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนา เพียง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม
การพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนา ที่เกี่ยวข้อง
ท้องถิ่น

รวม 3 โครงการ

จานวนเงิน รวม

ปี 2561
(บาท)
30,000

ปี 2562
(บาท)
30,000

งบประมาณ
ปี 2563
(บาท)
-

300,000

300,000

-

-

-

500,000

500,000

500,000 จานวนกิจกรรม -ชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีทักษะสานักปลัด
ที่ดาเนินการ ความรูใ้ นการประกอบอาชีพ
ตามโครงการ เสริม เพิ่มรายได้ในชุมชน
-สงเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยางยืน

330,000

330,000

500,000

500,000

500,000

ปี 2564
(บาท)
-

ปี 2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

จานวนแผนพัฒนา การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไป
ที่ดาเนินการ ตามสภาพปัญหา และความ
ตามโครงการ ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
จานวนกิจกรรม ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ที่ดาเนินการ พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ตามโครงการ

สานักปลัด
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ผ.03
บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

1. แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561 ปี 2562
(บาท)
(บาท)
30,000
-

1 บริหารงานทัว่ ไปค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา
ส่งเอกสารได้ ครั้งละ 30 แผ่น

2 บริหารงานทัว่ ไปค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด W120xD55xH75 Cm
จานวน 1 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท

-

-

3 บริหารงานทัว่ ไปค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนหรือชนิดตั้งพืน้ หรือ
ชนิดแขวน (ห้องประชุมสภาเทศบาล) 24,000 BTU
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 32,400 บาท

-

-

4 บริหารงานทัว่ ไปค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนหรือชนิดตั้งพืน้ หรือ
ชนิดแขวน (ห้องเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ) 18,000BTU
จานวน 1 ตัว

-

-

4 บริหารงานทัว่ ไปค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจติ อล (ขาว-ดา) จานวน
1 เครื่อง

-

200,000

5 บริหารงานทัว่ ไปค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อพัดลมไอเย็น จานวน 4 ตัวๆ ละ 18,000 บาท
ปี 2563 : 2 ตัว
ปี 2564 : 2 ตัว

-

-

งบประมาณ
ปี 2563
(บาท)
-

ปี 2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
ปี 2565 รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
สานักปลัด

2,000

-

สานักปลัด

64,800

-

-

สานักปลัด

28,600

-

-

สานักปลัด

-

-

สานักปลัด

-

สานักปลัด

36,000

36,000
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 บริหารงานทัว่ ไปค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิว้ มือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน
จานวน 1 เครื่อง

7 บริหารงานทัว่ ไปค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อโต๊ะหมูบ่ ูชา จานวน 2 ชุด ชุดละ 8,500 บาท

8 บริหารงานทัว่ ไปค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อโทรศัพท์สานักงาน จานวน 4 เครื่องๆละ 2,100 บาท

9 บริหารงานทัว่ ไปค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
เผยแพร่
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล
ขนาด 40 นิว้

ปี 2561
(บาท)
-

ปี 2562
(บาท)
-

งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
(บาท)
(บาท)
9,700
-

17,000

-

-

-

-

8,400

-

14,000

-

-

หน่วยงาน
ปี 2565 รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
สานักปลัด
-

สานักปลัด

-

สานักปลัด

-

-

-

สานักปลัด

-

-

-

สานักปลัด

10 บริหารงานทัว่ ไปค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 4,000 ANSI
เผยแพร่
Lumens จานวน 1 ชุด

58,000

11 บริหารงานทัว่ ไปค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ สาหรับงานประมวลผล
จานวน 2 เครื่อง
ปี 2561 : 1 เครื่อง
ปี 2562 : 1 เครื่อง

21,000

21,000

-

-

-

สานักปลัด

12 บริหารงานทัว่ ไปค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
ราคา เครื่องละ 30,000 บาท จานวน 5 เครื่อง
ปี 2561 : 2 เครื่อง
ปี 2562 : 2 เครื่อง
ปี 2564 : 1 เครื่อง

60,000

60,000

-

30,000

-

สานักปลัด
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 บริหารงานทัว่ ไปค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดา
(18 หน้า/นาที) จานวน 3 เครื่อง
ปี 2561 : 1 เครื่อง
ปี 2562 : 1 เครื่อง

งบประมาณ
ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,300
3,300
-

ปี 2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
ปี 2565 รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
สานักปลัด

14 บริหารงานทัว่ ไปค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดา
(27 หน้า/นาที) จานวน 3 เครื่อง
ปี 2561 : 1 เครื่อง
ปี 2562 : 1 เครื่อง

7,900

7,900

-

-

-

สานักปลัด

15 บริหารงานทัว่ ไปค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLEDขาวดา
(33 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง
ปี 2561 : 1 เครื่อง
ปี 2562 : 1 เครื่อง

15,000

15,000

-

-

-

สานักปลัด

16 บริหารงานทัว่ ไปค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดา
(28 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง

-

-

8,900

-

สานักปลัด

17 บริหารงานทัว่ ไปค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง

-

-

8,000

-

-

สานักปลัด

18 บริหารงานทัว่ ไปค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

จัดซื้อถังต้มน้าไฟฟ้า แบบดิจติ อล ขนาด 21 ลิตร
จานวน 1 ตัว

-

-

13,000

-

-

สานักปลัด

19 บริหารงานทัว่ ไปค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อเต้นท์ผา้ ใบ ขนาด4 x 8 เมตร จานวน 6 หลัง
หลัง ๆ ละ 22,500 บาท

-

-

-

8,900

-

135,000 สานักปลัด
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561
(บาท)
20 บริหารงานทัว่ ไปค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซื้อรถยนต์ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
และขนส่ง
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สงู สุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แคบ (4 ประตู) จานวน 1 คัน

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(บาท)
(บาท)
868,000
-

21 บริหารงานทัว่ ไปค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จานวน 4 ตู้ๆ ละ 3,500 บาท 7,000
ปี 2561 : 2 ตู้
ปี 2562 : 2 ตู้

7000

22 บริหารงานทัว่ ไปค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 4 ลิ้นชัก จานวน 2 ตู้ ๆละ 7,900 บาท

-

-

23 บริหารงานทัว่ ไปค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน แบบมีมือจับชนิดบิด
จานวน 8 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท
ปี 2561 : 2 ตู้
ปี 2563 : 2 ตู้
ปี 2564 : 2 ตู้
ปี 2565 : 2 ตู้

11,000

-

-

ปี 2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
ปี 2565 รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
สานักปลัด

-

-

กองคลัง

15,800

-

-

กองคลัง

11,000

11,000

11,000 กองคลัง

24 บริหารงานทัว่ ไปค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
ราคา เครื่องละ 30,000 บาท

-

30,000

-

-

-

กองคลัง

25 บริหารงานทัว่ ไปค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง

-

8,000

-

-

-

กองคลัง

26 บริหารงานทัว่ ไปค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 800VA จานวน 3 เครื่อง
เครื่องละ 2,500 บาท

-

7,500

-

-

-

กองคลัง

27 บริหารงานทัว่ ไปค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 1 KVA จานวน 1 เครื่อง
เครื่องละ 5,800 บาท

-

5,800

-

-

-

กองคลัง

87,900

146,000
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รวม 230,200 1,247,500 204,200

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ามอเตอร์ไฟฟ้า (สูบน้าได้ 1,500 ลิตร
ภายใน
ต่อนาที) จานวน 1 เครื่อง
2 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน
ภายใน

จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 11.5 นิว้ จานวน 1 ตัว

รวม

ปี 2561
(บาท)
-

ปี 2562
(บาท)
-

-

-

-

-

งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
(บาท)
(บาท)
32,100
8,700

40,800

หน่วยงาน
ปี 2565 รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
สานักปลัด

-

-

สานักปลัด

-

-
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3. แผนงานการศึกษา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จานวน 7 หลัง 3,500 21,000
หลังละ 3,500 บาท

1 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

2 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะหมูบ่ ูชา จานวน 1 ชุด ๆ ละ 8,500 บาท

3 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อโต๊ะทางาน พร้อมเก้าอี้ สาหรับครูโรงเรียนอนุบาลฯ
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ชุด
ปี 2561 : 2 ชุด
ปี 2562 : 2 ชุด

4 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพืน้ หรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 BTU
จานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 47,000 บาท
ปี 2563 : 4 ตัว
ปี 2564 : 4 ตัว

-

5 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจติ อล (ขาวดา)
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จานวน 1 เครื่อง

6 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิว้ จานวน 16 ตัว
ตัวละ 1,900 บาท

8,500

-

ปี 2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
ปี 2565 รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
กองการ
ศึกษาฯ

-

-

-

กองการ
ศึกษาฯ

-

-

-

กองการ
ศึกษาฯ

-

188,000

188,000

-

กองการ
ศึกษาฯ

-

-

-

120,000

-

กองการ
ศึกษาฯ

-

-

30,400

-

-

กองการ
ศึกษาฯ

16,000 16,000
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล
ขนาด 55 นิว้
ปี 2564 : 1 เครื่อง
ปี 2565 : 2 เครื่อง

ปี 2561
(บาท)
-

ปี 2562
(บาท)
-

งบประมาณ
ปี 2563
(บาท)
-

หน่วยงาน
ปี 2565 รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
39,200 กองการ
ศึกษาฯ

ปี 2564
(บาท)
19,600

-

-

-

-

กองการ
ศึกษาฯ

-

-

-

กองการ
ศึกษาฯ

7 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

8 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) (LED TV) ขนาด 48 นิว้
เผยแพร่
จานวน 1 เครื่อง

23,000

9 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1
ปี 2561 : 1 เครื่อง
ปี 2562 : 1 เครื่อง

22,000

10 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ สาหรับงานสานักงาน
จานวน 2 เครื่อง
ปี 2561 : 1 เครื่อง
ปี 2562 : 1 เครื่อง

16,000 16,000

-

-

-

กองการ
ศึกษาฯ

11 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดา
(27 หน้า/นาที)
ปี 2561 : 2 เครื่อง
ปี 2562 : 2 เครื่อง

15,800

15,800

-

-

-

กองการ
ศึกษาฯ

12 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
ปี 2561 : 2 เครื่อง
ปี 2562 : 2 เครื่อง

8,600

8,600

-

-

-

กองการ
ศึกษาฯ
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22,000

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จานวน 1 ตู้

14 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องทาน้าเย็น 1 หัวก๊อก จานวน 4 เครื่อง
เครื่องละ 4,500 บาท
ปี 2562 : 2 ตัว
ปี 2563 : 2 ตัว

ปี 2561
(บาท)
-

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(บาท)
(บาท)
9,400
9,000

รวม 113,400 117,800

9,000

ปี 2564
(บาท)
-

227,400 327,600

หน่วยงาน
ปี 2565 รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
กองการ
ศึกษาฯ
-

กองการ
ศึกษาฯ
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4. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561
(บาท)
-

ปี 2562
(บาท)
-

งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
(บาท)
(บาท)
5,200
-

1 อุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน
และการโยธา

จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน ขนาด W62xD69xH94 ซม.
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 2,600 บาท

2 อุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน
และการโยธา

จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน ขนาด W62xD73xH107 ซม.
จานวน 1 ตัว

-

3 อุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน
และการโยธา

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40ช่อง
ขนาด W91.7xD31xH176 ซม. จานวน 1 ตู้ ๆ ละ
3,500 บาท
ปี 2563 : 1 ตู้
ปี 2564 : 1 ตู้

-

3,500

3,500

-

3,500

3,500

22,000

22,000

-

4 อุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็ก ขนาด 4 ฟุต จานวน 1 ตัว
และการโยธา
5 อุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1
และการโยธา
ปี 2561 : 1 เครื่อง
ปี 2562 : 1 เครื่อง
6 อุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2
และการโยธา
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิว้ ) จานวน 1 เครื่อง
เครื่องละ 30,000 บาท

-

7 อุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLEDขาวดา(27หน้า/นาที) 7,900
และการโยธา
ปี 2561 : 1 เครื่อง
ปี 2562 : 1 เครื่อง

-

7,900

2,800

30,000

-

-

หน่วยงาน
ปี 2565 รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
กองช่าง
-

กองช่าง

-

กองช่าง

-

-

กองช่าง

-

-

กองช่าง

-

-

กองช่าง

-

-

กองช่าง
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
(บาท)
(บาท)
700
-

หน่วยงาน
ปี 2565 รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
กองช่าง

ปี 2561
(บาท)
-

ปี 2562
(บาท)
-

9 อุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับ
และการโยธา
กระดาษ A3 จานวน 1 เครื่อง

-

-

6,300

-

-

กองช่าง

10 อุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กอ่ สร้าง
และการโยธา

-

-

690,000

-

-

กองช่าง

742,000

-

-
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8 อุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้ออุปกรณ์อา่ นบัตร แบบอเนกประสงค์ (Smart Card
และการโยธา
Reader) จานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อรถขุด ขนาด 1.6 ตัน เครื่องยนต์ 3 สูบ ขนาด 13
แรงม้า

รวม

29,900

36,900

5. แผนงาน สาธารณสุข
ที่

แผนงาน

1 สาธารณสุข

2 สาธารณสุข
3 สาธารณสุข

4 สาธารณสุข
5 สาธารณสุข
6 สาธารณสุข
7 สาธารณสุข

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9,500
9,500
-

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จานวน 3 เครื่อง
ปี 2561 : 1 เครื่อง
ปี 2562 : 1 เครื่อง

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

จัดซื้อวิทยุรับ-ส่ง ระบบVHF/FMชนิดประจาทีข่ นาด
กาลังส่ง10วัตต์ จานวน 1 เครื่อง

28,000

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

จัดซื้อวิทยุรับ-ส่ง ระบบ VHF/FMชนิดมือถือขนาดกาลังส่ง
5 วัตต์ จานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท
ปี 2561 : 3 เครื่อง

36,000

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
จานวน 1 เครื่อง

ปี 2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
ปี 2565 รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
กอง
สาธารณสุข

-

-

-

-

กอง
สาธารณสุข

-

-

-

-

กอง
สาธารณสุข

16,000

-

-

-

-

กอง
สาธารณสุข

4,300

-

-

-

-

กอง
สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องพ่นเคมีภัณฑ์ ชนิดฝอยละออง ULV
จานวน 1 เครื่อง

-

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอนิ ฟาเรด (Infared thermometer)
หรือการแพทย์
จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท
ปี 2563 : 1 เครื่อง
ปี 2564 : 1 เครื่อง
ปี 2565 : 1 เครื่อง

-

-

85,000

-

-

กอง
สาธารณสุข

-

2,500

2,500

2,500

กอง
สาธารณสุข
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ที่

แผนงาน

8 สาธารณสุข

9 สาธารณสุข

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จัดซื้อเครื่องวัดความดัน ชนิดดิจติ อล (Autometic
หรือการแพทย์
equipment) จานวน 3 เครื่อง
เครื่องละ 5,500 บาท
ปี 2563 : 1 เครื่อง
ปี 2564 : 1 เครื่อง
ปี 2565 : 1 เครื่อง
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด (Fingertip pulse
หรือการแพทย์
oximeter)
จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,500 บาท
ปี 2563 : 1 เครื่อง
ปี 2564 : 1 เครื่อง
ปี 2565 : 1 เครื่อง

ปี 2561
(บาท)
-

ปี 2562
(บาท)
-

งบประมาณ
หน่วยงาน
ปี 2563
ปี 2564 ปี 2565 รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
หลัก
5,500
5,500
5,500 กอง
สาธารณสุข

-

-

3,500

3,500

3,500

กอง
สาธารณสุข

รวม 93,800

9,500

94,000

9,000

9,000 122

6. แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ปี 2561 ปี 2562
(บาท)
(บาท)
-

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จานวน 1 เครื่อง

ปี 2563
(บาท)
9,500

ปี 2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
ปี 2565 รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
กอง
สาธารณสุข

2 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
และขนส่ง
กระบอกไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ากว่า 170 กิโลวัตต์ จานวน 1 คัน

รวม

-

-

2,400,000

-

-

กอง
สาธารณสุข

-

-

-

-

-
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7. แผนงาน การพาณิชย์
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
หน่วยงาน
ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 ปี 2565 รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
หลัก
40,000 40,000
34,500 34,500 34,500

1 การพาณิชย์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เกษตร

จัดซื้อปัม๊ ซับเมิตส์ดูดน้าลึก ขนาดไม่ต่ากว่า 3 แรงม้า
(3 เฟส) จานวน 5 ชุด
ปี 2561 : 1 ชุด
ปี 2562 : 1 ชุด
ปี 2563 : 1 ชุด
ปี 2564 : 1 ชุด
ปี 2565 : 1 ชุด

2 การพาณิชย์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เกษตร

จัดซื้อปัม๊ หอยโข่ง พร้อมน๊อตยึด จานวน 5 ชุด
ปี 2561 : 1 ชุด
ปี 2562 : 1 ชุด
ปี 2563 : 1 ชุด
ปี 2564 : 1 ชุด
ปี 2565 : 1 ชุด

40,000

3 การพาณิชย์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เกษตร

จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง

-

รวม 80,000

40,000

-

80,000

31,280

8,000

73,780

31,280

31,280

-

-

65,780

65,780
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๑๒๔

ส่วนที่ ๔
การติดตามและประเมินผล
๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ตามพระราชบั ญญั ติกาหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจให้ แ ก่องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง โดยในการจั ดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นนั้น จะต้องดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทัง้ นี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทน
องค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทาทบทวนหรือเปลี่ ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ในเขตจั ง หวั ด เพื่ อให้ การจั ดทาแผนพั ฒ นาขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น เกิ ด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยนายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด
แผนปฏิบั ติร าชการประจ าปี ข องจั งหวัด และตอบสนองความต้อ งการของประชาชนอั นจะน าไปสู้ ก ารจัด ท า
งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จึงต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนาไปสู่การ
บูรณาการร่ วมกัน ให้ เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐
และในการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ ความสอดคล้ อ งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนิ นการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๑๒๕
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนน
๒๐
๒๐
๖๐
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๑๒๖
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการ
พิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๒๐
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล (๓)
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง (๒)
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร และ
ช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(๓) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพทางสั ง คม เช่ น การศึ ก ษา สาธารณสุ ข (๒)
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ (๒)
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ (๒)
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา (๒)
ประเพณี และงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สิ นค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ (๒)
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ (๒)
การใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาเนินการ (๓)
ประชุ ม ประชาคมท้ อ งถิ่ น โดยใช้ ก ระบวนการร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า ร่ ว ม
ตั ด สิ น ใจ ร่ ว มตรวจสอบ ร่ ว มรั บ ประโยชน์ ร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสาหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดหลักเกณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๑๒๗
ประเด็น
การพิจารณา
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๒๐
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ (๕)
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นโยบายของ
ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่ น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ช าติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ (๓)
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข (๓)
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม (๓)
อาชี พ กลุ่ ม อาชี พ กลุ่ ม ทางสั ง คม การพั ฒ นาอาชี พ และกลุ่ ม ต่ า งๆ
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(๕) การวิ เ คราะห์ สิ่ ง แวดล้ อ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ธรรมชาติ ต่ า งๆ ทาง (๓)
ภู มิ ศ าสตร์ กระบวนการหรื อ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น การประดิ ษ ฐ์ ที่ มี ผ ลต่ อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒ นาใน (๓)
ปั จ จุ บั น และโอกาสการพั ฒ นาในอนาคตของท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยเทคนิ ค
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strength
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threat (อุปสรรค)
๓. ยุทธศาสตร์
ควรประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล ดั ง นี้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพสั ง คม เศรษฐกิ จ ๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ สิ่งแวดล้ อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ (๑๐)
องค์กรปกครองส่วน พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ท้องถิ่น
เชื่ อ มโยงหลั ก ประชารั ฐ แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ สอดคล้ อ งและเชื่ อมโยงกั บสภาพสั งคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้ อมของ (๑๐)
องค์กรปกครองส่วน ท้ อ งถิ่ น และยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด และเชื่ อ มโยงหลั ก ประชารั ฐ แผน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
Thailand ๔.๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์
สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาภาค (๑๐)
จังหวัด
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แผนการบริ ห ารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐
รายละเอียดหลักเกณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๑๒๘
ประเด็นการ
พิจารณา
๓.๔ วิสัยทัศน์

๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
๓.๘ แผนงาน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๕)
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็น ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่ (๕)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน (๕)
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
รายละเอียดหลักเกณฑ์

ความมุ่ งมั่ น อัน แน่ ว แน่ใ นการวางแผนพัฒ นาท้ อ งถิ่ น เพื่ อให้ บรรลุ
วิสั ย ทัศน์ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัว ชี้วัด ค่า
เป้ า หมาย กลยุ ทธ์ จุ ดยืน ทางยุ ทธศาสตร์ข ององค์ กรปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค วามชั ด เจน น าไปสู่ ก ารท าโครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
๓.๙ ความเชื่อมโยง ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
ของยุทธศาสตร์ใน โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ภาพรวม
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมคะแนน

(๕)
(๕)

(๕)

๑๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๑๒๙

๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้ องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จะต้องดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนี้

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
๑๐
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
๑๐
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(๕)
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
(๕)
สังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง
(๕)
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
(๕)
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ
(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(๕)
รวมคะแนน
๑๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๑๓๐
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็น
การพิจารณา
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
เป็น การวิเคราะห์ กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่ว น ๑๐
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ ย นแปลงที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นา อย่ า งน้ อ ยต้ อ งประกอบด้ ว ยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
๒. การประเมินผล ๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ ๑๐
การนาแผนพัฒนา วัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไร
ในเชิงปริมาณ
จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่
ที่ได้กาหนดไว้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative)
๓. การประเมินผล ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาเอา ๑๐
การนาแผนพัฒนา เทคนิ ค ๆ มาใช้ เ พื่ อ วั ด ค่ า ภารกิ จ โครงการ กิ จ กรรม งานต่ า งๆ ที่
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
ในเชิงคุณภาพ
เป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ
ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative)
๔. แผนงานและ
๑) วิเคราะห์ แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้ องกับ 10
ยุทธศาสตร์การ
ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนาไปสู่การ
พัฒนา
จั ด ท าโครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยใช้ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/ Trend หรือหลักการ
บู ร ณาการ (Integration) กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี พื้ น ที่
ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ
รายละเอียดหลักเกณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๑๓๑
ประเด็น
คะแนน คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ์
การพิจารณา
เต็ม
ที่ได้
๕.๖ โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ (๕)
๕
สอดคล้อง
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ทาน้อย ได้มาก เช่น
(๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม
(๒) เปลี่ย นจากการขับเคลื่ อนประเทศด้ว ยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิ จั ย และพั ฒ นาแล้ ว ต่ อ ยอดความ
ได้ เ ปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเที ย บ เช่ น ด้ า นการเกษตรเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
๕.๗ โครงการ
โครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ห้ ว งระยะเวลาของ (๕)
๕
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
ยุทธศาสตร์จังหวัด หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกั น ได้ นอกจากนี้ โ ครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ต้ อ งเป็ น โครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน
๕.๘ โครงการแก้ไข เป็ น โครงการที่ ด าเนิ น การภายใต้ พื้ น ฐานความพอเพี ย งที่ ป ระชาชน (๕)
๕
ปัญหาความยากจน ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
หรือการเสริมสร้างให้ โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ประเทศชาติมั่นคง ท้ อ งถิ่ น มี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ท้ อ งถิ่ น ที่ พั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการ
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมี งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕ ประการในการ (๕)
๕
ความสอดคล้องกับ จัดทาโครงการ ได้แก่
เป้าหมาย(ผลผลิต
(๑) ความประหยัด (Economy)
ของโครงการ)
(๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
(๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(๔) ความยุติธรรม (Equity)
(๕) ความโปร่งใส (Transparency)
๕.๑๐ มีการประมาณ การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง (๕)
๕
การราคาถูกต้องตาม ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
หลักวิธีการ
โปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๑๓๒
ประเด็น
การพิจารณา
๕.๑๑ มีการกาหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
มีการกาหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) (๕)
ที่ ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้ ( measurable) ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ใช้บอกประสิ ทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ)
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการ
(๕)
พัฒ นาซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ การได้ ผ ลหรื อ ผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคานึงถึง
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดาเนินงาน
ตามโครงการ
(๒) วัดและประเมินผลดับของความสาเร็จได้
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุดและสามารถปฏิบัติได้
(๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนน
๑๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
โดย เทศบาลตาบลบ้านแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๑๓๓

๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจั ดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการนายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑.๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)
- โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ

๒๕๖๔
จานวน งบประมาณ

๑. ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล
๒. ด้านการลด
ความเหลื่อมล้าทาง
สังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน
๓. ด้านการพัฒนา
ด้านการเกษตร
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
๔. ด้านการพัฒนา
ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
รวม
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๑๓๔

ลาดับ
ที่

สรุปรายงานผลการดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ...................
รายการ
โครงการ งบประมาณ
โครงการที่สามารถดาเนินการได้
(.......... โครงการ)
คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา ของแผนการ ของข้อบัญญัติ+
ท้องถิ่นสี่ปี
ดาเนินงาน
เงินสะสม

๑

บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
๒ ตังในข้อบัญญัติ
งบประมาณ
๓ จากเงินสะสม
๔ จัดท้าแผนการ
ด้าเนินงาน
- ข้อบัญญัติ = .......... +
- เงินสะสม = ..........
๕ สามารถด้าเนินการได้
- ข้อบัญญัติ = ......... +
- เงินสะสม = ..........
(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)
การจัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย
ได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ รับบริการในงานบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดาเนินการ)

๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
(๑) ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
(๑.๑) ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัย
แล้ง วาตภัย น้ าท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดาเนินการป้ องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถดาเนินการได้ทันท่วงที
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
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๑๓๕
(๑.๒) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิ ต
ประชาชน และสัตว์ต่างๆ ในตาบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษ
สุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรค
ระบาด การทาลาย การรักษา
(๑.๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่า ประชาชนในตาบลยั งมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการดารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้ านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้
(๑.๔) ปัญหายาเสพติดในตาบล ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็ นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพื้นที่ค้นหา การรณรงค์
ป้องกัน การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด
(๑.๕) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตาบล เนื่องจาก ในตาบลด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดทา
แผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางสาคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
(๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
(๒.๑) ข้อสังเกต จากการสารวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตาบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องดาเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การศาสนาศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี กี ฬ า สถานที่ ผ่ อ นหย่ อ นใจ สวั ส ดิ ก ารสั ง คมการเกษตร เศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม การพัฒ นาอาชีพ เส้ น ทางคมนาคมขนส่ ง /ไฟฟ้า/น้าประปา/แหล่ งน้าเพื่ออุปโภค บริโภค ด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้
จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทาให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจานวนมาก ซึ่งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้
(๒.๒) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ดังนี้ ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรนามาพิจารณาจัดลาดับความสาคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่ว น ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นาหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไปร่วมกัน
พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกิน
ศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
(๒.๓) ผลจากการพัฒนาจากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชน
มีความพึงพอใจมาก ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการประชาชนในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดเก็บภาษี ของงานจัดเก็บรายได้
และการแจ้งย้าย เข้า-ออก งานทะเบียนราษฎร ฯลฯ
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