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  ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแหวน ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
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ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้
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ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -
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ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -
2580) ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ือการ
พัฒนาต าบลบ้านแหวนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นท่ี 

  เทศบาลต าบลบ้านแหวน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
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เหตุผลและความจ าเป็น 
 
 เทศบาลต าบลบ้านแหวน ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที่ มท 0810.3/ ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะห้าปี พ.ศ.2561-2565 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 
มิถุนายน 2562 โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ือการพัฒนาต าบล
บ้านแหวนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นท่ี ต่อไป 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลบ้านแหวน 

 

 

 
1 ด้านกายภาพ 

1.1 สภาพทั่วไป ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
(1) สภาพทั่วไป 
 

ค าขวัญประจ าต าบลบ้านแหวน 

“ ประเพณีเลิศล ้ำ        วัฒนธรรมงำมเด่น 
ประชำอยู่ร่มเย็น       บ้ำนแหวนเน้นพัฒนำ ” 

ต ำบล “บ้านแหวน ” เดิมมีชื่อว่ำ “บ้านหนองแหวน ” เพรำะมีหนองน  ำแห่งหนึ่งในหมู่บ้ำน 
หนองน  ำนี ตั งอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้ำน มีควำมลึกและกว้ำงเป็นอย่ำงมำก เป็นที่อยู่อำศัย
และที่ท ำมำหำกินของชำวบ้ำนและได้มีผู้น ำหมู่บ้ำนซึ่งมีศักดิ์เป็นก ำนันในสมัยปัจจุบัน ชื่อว่ำ“พญำมโน” 
ได้ปกครองดูแลลูกบ้ำนซึ่งเป็นหมู่บ้ำนเล็กๆ มีอยู่ไม่กี่หลังคำเรือน ท่ำนพญำมโนปกครองลูกบ้ำนด้วย
คุณธรรม อยู่มำวันหนึ่ง แม่ปั๋น เป็นชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนนี ได้ออกหำปลำที่หนองน  ำแห่งนี ตำมปกติ และได้
พบแหวนโบรำณติดมำกับสวิงหำปลำ จึงน ำแหวนวงนั นไปให้พญำมโน เมื่อชำวบ้ำนทรำบข่ำวก็พำกันไป
ดูเป็นจ ำนวนมำก ต่อมำชำวบ้ำนในแถบนั นได้พบสิ่งผิดปกติเกิดขึ นในหมู่บ้ำน ต่ำงก็ลงควำมเห็นว่ำเป็น
ควำมศักดิ์สิทธิ์ของแหวนวงนั น และเชื่อกันว่ำแหวนวงนั นถ้ำไปอยู่ที่ใคร หรือผู้ใดครอบครองแหวน มักมี
เรื่องรำวเกิดขึ นกับคนๆนั นเสมอ นับตั งแต่นั น เป็นต้นมำ ก็ไม่มีใครครอบครองแหวนวงนั นและตกลงกัน
ว่ำ ควรเป็นสมบัติของหมู่บ้ำนจึงได้ตั งชื่อหมู่บ้ำนว่ำ“บ้านแหวน” 

เทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน เดิมเป็นสภำต ำบล ตำมประกำศคณะปฏิวัติฉบับที่ 326 ลงวันที่ 
13 ธันวำคม 2515 ซึ่งมีฐำนะเป็นส่วนหนึ่งของรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค หลังจำกนั นได้มีประกำศ
กระทรวงมหำดไทยลงวันที่ 16 ธันวำคม 2539 โดยอำศัยมำตรำ 40 และ 41 แห่งพระรำชบัญญัติ
สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 ให้จัดตั งสภำต ำบลบ้ำนแหวนเป็นองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ้ำนแหวน มีผลตั งแต่วันที่ 23 ธันวำคม 2539 ต่อมำกระทรวงมหำดไทยพิจำรณำแล้วเห็น
ว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนแหวน มีสภำพเหมำะสม สมควรให้จัดตั งเป็นเทศบำลต ำบล  จึงอำศัย
อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 42 แห่ง พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ.
2537 และมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย จึง
จัดตั งองค์กำร บริหำรส่ วนต ำบลบ้ ำนแหวน เป็ น เทศบำลต ำบลบ้ ำนแหวน ตำมประกำศ
กระทรวงมหำดไทย ลงวันที่ 27ตุลำคม 2552 และให้มีฐำนะเป็นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน นับตั งแต่
วันที่  27 ตุลำคม 2552 เป็นต้นมำ  

 

 
 

1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลบ้านแหวน 

ตราสัญลักษณ์ประจ าเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
 

 

 

 

 

องค์ประกอบตราสัญลักษณ์ 
มีรูปเป็นวงกลมสองวงซ้อนกัน โดยภำยในวงกลมเล็กด้ำนในมีรูปแหวนวงใหญ่ 1 วง ด้ำนในของ

แหวนมีรูปบ้ำน 1 หลัง และมีก้อนเมฆลอยอยู่บนท้องฟ้ำ ซึ่งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของ ชื่อต ำบลและแสดง
ให้เห็นว่ำ ประชำชนในต ำบลบ้ำนแหวนอยู่กันเป็นครอบครัวท่ีอบอุ่นจำกสัญลักษณ์  ที่เป็นบ้ำนและท้องฟ้ำ
ที่แจ่มใส ควำมหมำยขององค์ประกอบตรำสัญลักษณ์มีรำยละเอียดดังนี  

 รูปแหวน   เป็นสัญลักษณ์ของต ำบล ตำมประวัติดั งเดิมของต ำบล เดิมมีชื่อหมู่บ้ำนว่ำบ้ำนหนองแหวน
ต่อมำมีกำรค้นพบแหวนโบรำณจำกหนองน  ำที่ใช้เป็นสถำนที่ท ำมำหำกินของชำวบ้ำนดังนั นชำวบ้ำนจึงได้ลง
ควำมเห็นกันว่ำควรเปลี่ยนชื่อหมู่บ้ำนใหม่จำกเดิมบ้ำนหนองแหวนมำเป็น“บ้านแหวน” และต่อมำจึงได้รับ
กำรยกฐำนะ ขึ นเป็นต ำบลบ้ำนแหวน   
 รูปบ้าน   มีควำมหมำยว่ำ ประชำชนในต ำบลบ้ำนแหวนมีควำมรักควำมสำมัคคี เสมือนเป็นคนใน
ครอบครัวเดียวกันทั งหมด ถึงแม้ว่ำต ำบลบ้ำนแหวนจะมีควำมเป็นอยู่ใกล้เคียงกับชุมชนเมืองเป็นอย่ำง
มำก โดยสังเกตจำกกำรขยำยพื นที่ของโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ต่ำงๆที่ขยำยเข้ำมำซึ่งแสดงถึงควำม
เจริญเติบโตขึ นอย่ำงต่อเนื่องและไม่ว่ำต ำบลบ้ำนแหวนจะเจริญขึ นจนใกล้เคียงกับชุมชนในเมืองมำก
เพียงใดแต่ควำมรักควำมสำมัคคีของคนในชุมชนก็ยังคงมีอยู่เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันทั งต ำบล 
 สีน้ าเงิน    เป็นสีประจ ำต ำบลบ้ำนแหวน ซึ่งได้ใช้มำตั งแต่เป็น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 สีเหลือง    เป็นสีที่แสดงถึงควำมจงรักภักดีต่อพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว หมำยควำมว่ำคณะ
ผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนและประชำชนในต ำบลบ้ำนแหวนมีควำมจงรักภักดีต่อพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว 

 
(2) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 

เทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน ตั งอยู่ห่ำงจำกอ ำเภอหำงดง ประมำณ 2 กิโลเมตร และตั งอยู่ห่ำงจำก
อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ไปทำงทิศใต้ประมำณ 11 กิโลเมตร ตำมเส้นทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 108      
(ถนนสำยเชียงใหม่ – ฮอด) มีเนื อที่รวมประมำณ 14 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ  7,325  ไร่ 
 
อาณาเขต 

ทิศเหนือ   ติดต่อกับต ำบลหนองควำยและต ำบลสันผักหวำน อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่  
ทิศใต้       ติดต่อกับต ำบลหนองแก๋วและต ำบลขุนคง อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่  
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ทิศตะวันตก  ติดต่อกับต ำบลน  ำแพร่และต ำบลหำงดง อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต ำบลสบแม่ข่ำ อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

แผนที่แสดงอาณาเขตต าบลบ้านแหวน 
 

 
 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ (Landform) 
ภูมิประเทศของต ำบลบ้ำนแหวน ส่วนใหญ่เป็นที่รำบและมีพื นที่บำงส่วนของหมู่ที่ 1 มีลักษณะ

ลำดเอียงไปทำงทิศตะวันออก มีคลองชลประทำนไหลผ่ำน มีเนื อที่ทั งหมด ประมำณ 14 ตำรำงกิโลเมตร 
หรือประมำณ 7,325 ไร่ 

 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ (Climate) 

ลักษณะอำกำศของจังหวัดเชียงใหม่ขึ นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจ ำฤดูกำล 2 ชนิด 
คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพำมวลอำกำศเย็นและแห้งจำกประเทศจีนปกคลุมประเทศไทย
ในช่วงฤดูหนำว ท ำให้จังหวัดเชียงใหม่มีอำกำศหนำวเย็นและแห้งทั่วไป กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่ง
พัดพำมวลอำกำศชื นจำกทะเลและมหำสมุทรปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ท ำให้จังหวัดเชียงใหม่มี
ฝนตกทั่วไป ตั งอยู่ในเขตภูมิอำกำศแบบสะวันนำ คืออำกำศร้อน อุณหภูมิสูงตลอดปีในฤดูฝนมีฝนตก
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ปำนกลำง อุณหภูมิเฉลี่ย 24.85 องศำเซลเซียส ฤดูร้อนอำกำศร้อนอุณหภูมิประมำณ 35-40 องศำ
เซลเซียส 
 
ฤดูกาล 

ฤดูกำลของจังหวัดเชียงใหม่ พิจำรณำตำมลักษณะลมฟ้ำอำกำศของประเทศไทย แบ่งออกได้
เป็น 3 ฤด ูดังนี  

ฤดูร้อน เริ่มประมำณกลำงเดือนกุมภำพันธ์ถึงกลำงเดือนพฤษภำคม มีอำกำศร้อนอบอ้ำวทั่วไป 
โดยเฉพำะในเดือนเมษำยนเป็นเดือนที่มีอำกำศร้อนอบอ้ำว มำกที่สุดในรอบปี 

ฤดูฝน เริ่มประมำณกลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม ซึ่งเป็นระยะที่ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ำสู่ประเทศไทย อำกำศจะเริ่มชุ่มชื น และมีฝนตกชุกตั งแต่ประมำณกลำงเดือน
พฤษภำคมเป็นต้นไปเดือนที่มีฝนตกมำกท่ีสุดคือเดือนสิงหำคม 

ฤดูหนำว เริ่มประมำณกลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อำกำศโดยทั่วไปจะหนำวเย็นและแห้ง เดือนที่มีอำกำศ
หนำวที่สุดคือเดือนมกรำคม 
 
อุณหภูมิ 

เนื่องจำกจังหวัดเชียงใหม่อยู่ทำงภำคเหนือตอนบน พื นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขำสูงสลับซับซ้อนปก
คลุม ท ำให้มีอำกำศหนำวเย็นในฤดูหนำว อุณหภูมิเฉลี่ยทั งปี 25.8 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 
32.2 องศำเซลเซียส โดยมีอำกำศร้อนที่สุดอยู่ในเดือนเมษำยน เคยตรวจอุณหภูมิสูงที่ สุดได้ 42.5 
องศำเซลเซียส เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2559 ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคเหนือ อ ำเภอเมือง ส่วนฤดู
หนำวมีอำกำศหนำวเย็น อุณหภูมิต่ ำสุดเฉลี่ย 20.8 องศำเซลเซียส โดยมีอำกำศหนำวที่สุดอยู่ในเดือน
มกรำคม ซึ่งเคยตรวจอุณหภูมิต่ ำที่สุดของจังหวัด 3.7 องศำเซลเซียส เมื่อวันที่ 2 มกรำคม 2517 ที่
สถำนีอำกำศเกษตรแม่โจ้อ ำเภอสันทรำย 

 
ฝน 

จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตลอดปีเฉลี่ยทั งจังหวัดประมำณ 1,100 มิลลิเมตร โดยพื นที่ตอนบนของ
จังหวัดบริเวณอ ำเภอฝำง เวียงแหง เชียงดำวและไชยปรำกำร มีปริมำณฝนสูงกว่ำ 1,200 มิลิเมตรซึ่งสูง
กว่ำบริเวณอ่ืน ๆ ส่วนพื นที่ทำงตอนล่ำงบริเวณอ ำเภอดอยเต่ำ จอมทอง แม่แจ่ม แม่วำงและตอนกลำง
ของจังหวัดบริเวณอ ำเภอแม่ริม สันทรำยและสันก ำแพง มีปริมำณฝนต่ ำกว่ำ 1,000 มิลลิเมตร บริเวณ
อ ำเภอเมืองมีปริมำณฝนตลอดปีประมำณ 1,130.6 มิลลิเมตร และมีฝนตกประมำณ 118 วัน เดือนที่
มีฝนตกมำกที่สุดคือเดือนสิงหำคม มีปริมำณฝนเฉลี่ย 217 มิลลิเมตร และฝนตกประมำณ 21 วัน 
ปริมำณฝนมำกท่ีสุดใน 1 วัน วัดได้ 166.5 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2511 
 
พายุหมุนเขตร้อน 

พำยุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวผ่ำนเข้ำมำในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ มีแหล่งก ำเนิดจำกทะเลจีน
ใต้และมหำสมุทรแปซิฟิกเหนือด้ำนตะวันตก โดยเคลื่อนตัวทำงตะวันตกผ่ำนประเทศเวียดนำมหรือลำว
ก่อนเข้ำสู่ภำคเหนือของประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท ำให้พำยุส่วนใหญ่อ่อนก ำลังลงอยู่ในขั น
พำยุดีเปรสชั่น และไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยเนื่องจำกลมแรงมำกนัก แต่จะท ำให้มีฝนตกหนักถึงหนัก
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มำกจนเกิดน  ำท่วมฉับพลันได้ในบำงพื นที่ พำยุหมุนเขตร้อนมีโอกำสเคลื่อนผ่ำนจังหวัดนี ได้ตั งแต่เดือน
พฤษภำคมจนถึงเดือนตุลำคม โดยเฉพำะช่วงตั งแต่กลำงเดือนสิงหำคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนกันยำยน เป็น
ระยะที่พำยุหมุนเขตร้อนมีโอกำสเคลื่อนเข้ำสู่จังหวัดนี ได้มำกที่สุด 
หมำยเหตุ 
- สถิติภูมิอำกำศที่เป็นค่ำเฉลี่ยใช้ข้อมูล คำบ 30 ปีตั งแต่ พ.ศ. 2524 – 2553 
- สถิติภูมิอำกำศที่มีค่ำเป็นที่สุดใช้ข้อมูล ตั งแต่ พ.ศ. 2494 – 2559 
ที่มา : ศูนย์ภูมิอำกำศ ส ำนักพัฒนำอุตุนิยมวิทยำ กรมอุตุนิยมวิทยำ มิถุนำยน 2560 

 ศูนย์อตุุนิยมวิทยำภำคเหนือ http://www.cmmet.tmd.go.th 
 

1.4 ลักษณะของดิน 
การใช้ที่ดิน 
เทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน แบ่งกำรใช้ที่ดินออกเป็น  3 ลักษณะ ดังนี  
  พื นที่ถือครองเพ่ือที่อยู่อำศัย 
  พื นที่ถือครองเพ่ือกำรด ำเนินกิจกำรค้ำขำยและธุรกิจขนำดย่อม 
  พื นที่ถือครองเพ่ือกำรเกษตรกรรม ได้แก่ กำรท ำนำ ท ำสวน ท ำไร่ 

 
2 ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
เทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ มีเขตควำมรับผิดชอบ 1 ต ำบล 13 

หมู่บ้ำน ดังนี  
ตารางแสดงรายชื่อหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 

1 บ้ำนไร่  

2 บ้ำนโขงขำว  

3 บ้ำนท้ำวบุญเรือง  

4 บ้ำนช่ำงค ำน้อย  

5 บ้ำนช่ำงค ำหลวง  

6 บ้ำนปำกกอง  

7 บ้ำนป่ำหมำก  

8 บ้ำนต้นเฮือด  

9 บ้ำนเดื่อ  

10 บ้ำนจอมทอง  

11 บ้ำนดู่  

http://www.cmmet.tmd.go.th/
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หมู่ที่ หมู่บ้าน 

12 บ้ำนดอนไฟ  

13 บ้ำนศรีสรร  

 
 

2.2 การเลือกตั้ง การเมืองการบริหาร 
โครงสร้างการบริหาร 
นายกเทศมนตรี  มำจำกกำรเลือกตั งจำกประชำชนในเขตเทศบำลโดยตรง  มีวำระกำรด ำรง

ต ำแหน่งครำวละ 4 ปี ท ำหน้ำที่บริหำรรำชกำรของเทศบำลตำมกฎหมำย นำยกเทศมนตรีแต่งตั งรอง
นำยกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมำชิกสภำเทศบำลเป็นผู้ช่วยเหลือในกำรบริหำรรำชกำรของเทศบำล       
จ ำนวน 2 คน ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 1 คน เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 1 คน 

สมาชิกสภาเทศบาล ท ำหน้ำที่เป็นฝ่ำยนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมำชิกสภำเทศบำลที่มำจำกกำร
เลือกตั งจำกประชำชนในเขตเทศบำล จำนวน 12 คน มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 4 ปี 

 
3 ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
จำกข้อมูลและสถิติประชำกรตำมทะเบียนรำษฎร ณ เดือน เดือนตุลำคม 2561 ต ำบลบ้ำน

แหวน มีจ ำนวนประชำกรรวมทั งสิ น 11,015 คน แยกเป็นชำย 5,155 คน หญิง 5,860 คน แยก
รำยละเอียดได้ดังนี  

 
หมู่ที่ หมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

1 บ้ำนไร่           525           551        1,076  

2 บ้ำนโขงขำว           387           395           782  

3 บ้ำนท้ำวบุญเรือง           739           838        1,577  

4 บ้ำนช่ำงค ำน้อย           403           422           825  

5 บ้ำนช่ำงค ำหลวง           574           667        1,241  

6 บ้ำนปำกกอง           214           266           480  

7 บ้ำนป่ำหมำก           250           268           518  

8 บ้ำนต้นเฮือด           589           837        1,426  

9 บ้ำนเดื่อ           260           299           559  

10 บ้ำนจอมทอง           392           363           755  

11 บ้ำนดู่           335           420           755  
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หมู่ที่ หมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

12 บ้ำนดอนไฟ           202           212           414  

13 บ้ำนศรีสรร           285           322           607  

รวม       5,155       5,860      11,015  
 

ที่มำ : ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอหำงดง ฝ่ำยทะเบียนและบัตร งำนทะเบียนรำษฎร ตุลำคม พ.ศ.2561 

 
 หมู่บ้ำนที่มีจ ำนวนประชำกรต่ ำที่สุดคือ บ้ำนดอนไฟ หมู่ที่ 12 มีจ ำนวนประชำกร 414 คน 
แยกเป็นเพศชำย 202 คน เพศหญิง 212 คน คิดเป็นร้อยละ 3.76 ของจ ำนวนประชำกรทั งต ำบล
และหมู่บ้ำนที่มีจ ำนวนประชำกรสูงที่สุดคือ บ้ำนทำวบุญเรือง หมู่ที่ 3 มีจ ำนวนประชำกร 1,577 คน 
แยกเป็นเพศชำย 739 คน เพศหญิง 838 คน คิดเป็นร้อยละ 14.32 ของจ ำนวนประชำกรทั งต ำบล 
 
ตำรำงแสดง สถิติบ้ำนจำกทะเบียนบ้ำน แยกรำยหมู่บ้ำน 

หมู่ที่ หมู่บ้าน จ านวนหลังคาเรือน (หลัง) 

1 บ้ำนไร่  617 

2 บ้ำนโขงขำว  350 

3 บ้ำนท้ำวบุญเรือง  820 

4 บ้ำนช่ำงค ำน้อย  483 

5 บ้ำนช่ำงค ำหลวง  689 

1 บ้ำนไร่ 
9.77% 2 บ้ำนโขงขำว 

7.10%

3 บ้ำนท้ำวบุญเรือง 
14.32%

4 บ้ำนช่ำงค ำนอ้ย 
7.49%

5 บ้ำนช่ำงค ำหลวง 
11.27%6 บ้ำนปำกกอง 

4.36%

7 บ้ำนป่ำหมำก 
4.70%

8 บ้ำนต้นเฮือด 
12.95%

9 บ้ำนเดื่อ 
5.07%

10 บ้ำน
จอมทอง 
6.85%

11 บ้ำนดู่ 
6.85%

12 บ้ำนดอนไฟ 
3.76%

13 บ้ำนศรีสรร 
5.51%
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หมู่ที่ หมู่บ้าน จ านวนหลังคาเรือน (หลัง) 

6 บ้ำนปำกกอง  267 

7 บ้ำนป่ำหมำก  384 

8 บ้ำนต้นเฮือด  829 

9 บ้ำนเดื่อ  273 

10 บ้ำนจอมทอง  269 

11 บ้ำนดู่  425 

12 บ้ำนดอนไฟ  230 

13 บ้ำนศรีสรร  405 

 
 รวม 6,041 

ที่มำ : ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอหำงดง ฝำ่ยทะเบยีนและบัตร งำนทะเบียนรำษฎร 30 พฤษภำคม 2562 
 
4 สภาพสังคม 

4.1 การศึกษา 

ในเขตเทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน มีศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียนและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ดังนี  
- โรงเรียนระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน    จ ำนวน   4    แห่ง 
- โรงเรียนระดับอนุบำล     จ ำนวน   4   แห่ง 
- โรงเรียนระดับประถมศึกษำ    จ ำนวน   4   แห่ง 
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ    จ ำนวน   -    แห่ง 
 

4.2 สาธารณสุข 
ด้ำนกำรสำธำรณสุข ประชำกรส่วนใหญ่มีมำตรฐำนทำงด้ำนสำธำรณสุขทั่วไปอยู่ ในเกณฑ์ที่ดี 

กำรระบำดของโรคติดต่อตำมฤดูกำลมีไม่บ่อยนัก เช่น โรคไข้เลือดออก โรคทำงเดินระบบอำหำร ซึ่งถ้ำ
เกิดกำรระบำดของโรคต่ำงๆขึ นแล้ว ทำงเทศบำลต ำบลบ้ำนแหวนและเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขระดับ ต ำบล 
อ ำเภอและจังหวัด จะร่วมกันเข้ำไปแก้ไขปัญหำโดยด่วน เพ่ือป้องกันและระงับกำรระบำดของโรค 
ประชำชนได้รับสิทธิกำรรักษำพยำบำลของรัฐ เช่น บัตรประกันสุขภำพ (บัตรประกันสุขภำพ 30 บำท)   
เพ่ือใช้สิทธิเข้ำรักษำในสถำนพยำบำลหรือโรงพยำบำลของรัฐหรือเอกชน และยังมีโรงพยำบำลส่ งเสริม
สุขภำพระดับต ำบล ในกำรดูแลด้ำนกำรสำธำรณสุขให้กับประชำชนในพื นท่ี จ ำนวน  2 แห่ง คือ 
 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร ่  ตั งอยู่ หมู่ที่ 1  ต ำบลบ้ำนแหวน  
 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตน้เฮือด ตั งอยู่ หมู่ที ่8  ต ำบลบ้ำนแหวน 
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4.3 อาชญากรรม 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ในกำรอ ำนวยกำรเก่ียวกับควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชน ดังนี  
 รถบรรทุกน  ำดับเพลิงอเนกประสงค์            จ ำนวน     1 คัน 
 รถกู้ชีพ-กู้ภัย ขนำดกลำงพร้อมอุปกรณ์มำตรฐำน      จ ำนวน     1 คัน 

 
5 ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
กำรคมนำคมภำยในต ำบลบ้ำนแหวนและพื นที่ข้ำงเคียง ค่อนข้ำงสะดวกสำมำรถติดต่อถึงกันได้ทุก

หมู่บ้ำน เนื่องจำกมีเส้นทำงคมนำคมทำงบกท่ีแยกออกจำกทำงหลวง เชียงใหม่ – ฮอด (หมำยเลข 108)   
อยู่หลำยเส้นทำง เข้ำสู่บริ เวณพื นที่ ชุมชนทุกหมู่บ้ ำนภำยในต ำบลสภำพโดยทั่ วไปของถนนเป็น             
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สลับกับถนนลูกรังบำงช่วง มีขนำดผิวจรำจรกว้ำง
ประมำณ 3–4 เมตร ถนนบำงส่วนมีสภำพช ำรุด เสียหำยเป็นหลุมเป็นบ่อ นอกนั นเป็นถนนลูกรังขนำดกว้ำง 
ประมำณ  2–4 เมตร ตัดผ่ำนบริเวณพื นที่เกษตรกรรมที่ห่ำงไกล  

นอกจำกนั น เส้นทำงคมนำคมที่ส ำคัญของต ำบลบ้ำนแหวน ยังเปรียบเสมือนประตูสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวและหมู่บ้ำนแหล่งผลิตสินค้ำหัตถกรรมที่ส ำคัญ คือ หมู่บ้ำนหัตถกรรมบ้ำนถวำย ซึ่งถือได้ว่ำ
เป็นแหล่งผลิตสินค้ำหัตถกรรมขนำดใหญ่ ได้รับควำมสนใจจำกนักท่องเที่ยวทั งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ       
ซึ่งปัจจุบันเส้นทำงดังกล่ำวมีสภำพที่คับแคบ ภูมิทัศน์สองข้ำงทำงไม่สวยงำม เกิดกำรช ำรุดเสียหำย
จ ำนวนหลำยจุดท ำให้ประชำชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทำงดั งกล่ำว ไม่ได้รับควำมสะดวกและ
ปลอดภัย 

การจราจร 
 กำรจรำจรในเขตต ำบลบ้ำนแหวนค่อนข้ำงสะดวก เนื่องจำกมีเส้นทำงหลักที่แยกออกจำกทำง
หลวงเชียงใหม่ – ฮอด อยู่หลำยเส้นทำงสู่พื นที่ชุมชนในทุกหมู่บ้ำน และยังเป็นเส้นทำงหลักจำก อ ำเภอ
แม่แจ่ม อ ำเภอฮอด อ ำเภอดอยเต่ำ อ ำเภอจอมทอง อ ำเภอแม่วำง อ ำเภอ สันป่ำตอง และจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เข้ำสู่อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ ท ำให้มียำนพำหนะสัญจรเป็นจ ำนวนมำก กรมทำงหลวงและ
เทศบำลต ำบลบ้ำนแหวนจึงได้ปรับปรุงและขยำยถนน เพ่ือให้กำรสัญจรสะดวกขึ น แต่ยังมีจุดที่ต้อง
ด ำเนินกำรเพิ่มเติม เช่น ติดตั งสัญญำณไฟจรำจร ไฟกระพริบ ทำงร่วม – ทำงแยก เป็นต้น 
 

5.2 การไฟฟ้า 
ต ำบลบ้ำนแหวน  มีกำรให้บริกำรของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเปิดบริกำร

ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีพื นที่ที่ได้รับบริกำร จ ำนวน 13 หมู่บ้ำน เต็มพื นที่ 100 เปอร์เซ็นต์ 
 

5.3 การประปา 
ประชำกรของต ำบลบ้ำนแหวน ใช้น  ำในกำรอุปโภค – บริโภค จำกระบบประปำชุมชน / 

หมู่บ้ำน ยกเว้นในเขตพื นที่ หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 13 ส่วนกำรบริกำรน  ำจำกระบบประปำส่วน
ภูมิภำคจะอยู่ในพื นท่ีของหมู่บ้ำนจัดสรรต่ำง ๆ 
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5.4 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 
การสื่อสารและโทรคมนาคม 
ระบบกำรติดต่อสื่อสำรในพื นที่มีควำม สะดวก รวดเร็ว มีทั งระบบโทรศัพท์ส่วนบุคคล โทรศัพท์

สำธำรณะ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้บริกำรอย่ำงทั่วถึงและครอบคลุมพื นที่ ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรสื่อสำรใน
พื นที่ที่ส ำคัญ ได้แก่ ระบบโทรศัพท์ของบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน), บริษัท ทีทีแอนด์ที จ ำกัด 
(มหำชน) นอกจำกนั นยังมีระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ อำทิเช่น ระบบ AIS , ระบบ  DTAC และ ระบบ True  
เป็นต้น ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรที่ส ำคัญอีกช่องทำงหนึ่ง ของคนในชุมชน คือ ระบบเสียงตำมสำย/ หอ
กระจำยข่ำว ซึ่งครอบคลุมเข้ำถึงพื นที่ทั งหมดของเทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน 
 
6 ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 
ประชำกรในเขตต ำบลบ้ำนแหวน มีรำยได้ส่วนมำกจำกกำรท ำกำรเกษตร อำทิเช่น  ท ำนำ ข้ำวไร่ ท ำ

สวนล ำไย และปลูกถ่ัวเหลือง เป็นต้น แต่รำยได้ของเกษตรกรยังไม่ดีพอเนื่องจำกกลไกกำรตลำด บำงปีมี
ผลผลิตมำกท ำให้รำคำผลผลิตตกต่ ำ ขำดกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเกษตรกรรม ผู้บริโภค ตื่นกลัว 
เนื่องจำกเกษตรกรใช้สำรเคมีในกำรเกษตรกรรมมำกเกินควำมจ ำเป็น 
 
 ข้อมูลด้านการเกษตร 

รำษฎรบำงส่วนที่ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร ประมำณร้อยละ 5 ที่ยังประกอบอำชีพท ำกำร
เกษตรกรรมได้แก่ ท ำนำ ปลูกข้ำว และท ำสวนล ำไย 

 

 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
 มีแหล่งน  ำเพื่อกำรเกษตรไหลผ่ำน อำทิเช่น คลองส่งน  ำจำกชลประทำน และมีแหล่งน  ำ
ธรรมชำติไหลผ่ำน ได้แก่ ล ำน  ำแม่ท่ำช้ำง เป็นต้น  
 

 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
ประชำชนใช้น  ำเพื่อกำรอุปโภค – บริโภค จำกระบบประปำหมู่บ้ำน จ ำนวน 13 หมู่บ้ำน  

 
6.2 การบริการ 
ส่วนประกอบกำรด้ำนบริกำร 

  ก.โรงแรม / รีสอร์ท      จ ำนวน     4 แห่ง 
  ข.โรงภำพยนต์       จ ำนวน     - แห่ง 
  ค.สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรตำม พ.ร.บ.สำธำรณสุข พ.ศ. 2535 จ ำนวน     - แห่ง 

ง.ร้ำนอำหำร              จ ำนวน     7 แห่ง 
  จ.ธนำคำรพำณิชย์      จ ำนวน     2    แห่ง 
  (ข้อมูล : งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ กองคลัง เทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน) 
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6.3 การท่องเที่ยว 
เทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน เป็นแหล่งผลิตสินค้ำหัตถกรรมไม้แกะสลักและแอนติกที่ส ำคัญของ

จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ นอกจำกนั น ยังมีสถำนที่
ท่องเที่ยวส ำคัญท่ีได้รับควำมนิยมจำกนักท่องเที่ยวอีกหลำยแห่ง อำทิ เช่น 

วัดโขงขาว 
ตั งอยู่หมู่ที่ 2 ต ำบลบ้ำนแหวน อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ ในอดีตตำมต ำนำนเล่ำสืบทอด

กันมำว่ำ วัดโขงขำวแห่งนี  พร้อมทั งศำสนวัตถุมีวิหำรเป็นต้นไม้ ก่อสร้ำงขึ นเมื่อสมัยพระนำงจำมเทวี
เสด็จมำสร้ำงเจดีย์พระธำตุดอยค ำในขณะเดียวกันก็มีพระรำชศรัทธำได้สร้ำงวิหำรวัดโขงขำวขึ นเป็นพระ
พุทธบูชำมีพระอำจำรย์เจ้ำอำวำสสืบต่อกันมำหลำยรูปตั งแต่ ครูบำนันทะเถระ, ครูบำพรหม, ครูบำโปธำ
, ครูบำตำค ำพระอธิกำรอินตำ ในปัจจุบันมีพระครูปิยรัตนำภรณ์เป็นเจ้ำอำวำสด ำรงต ำแหน่งเจ้ำคณะ
ต ำบลบ้ำนแหวน วัดโขงขำวมี ศำสนสถำนที่ที่สวยงำมหำดูได้ยำก เช่น พระวิหำร พระอุโบสถหินอ่อน
ศำลำลำยล้อมพระอุโบสถภำยในวัดยังสะอำด ร่มรื่น กว้ำงขวำงเหมำะส ำหรับผู้ที่ต้องกำรปฏิบัติธรรม
พักผ่อนหย่อนใจ ชมศิลปะงำนปูนปั้นงดงำม ประณีต หำดูได้ยำก เดินทำงสะดวกโดยใช้ถนนสำยเลียบ
คลองชลประทำน 

 

วัดป่าหมาก 
ตั งอยู่ที่หมู่บ้ำนป่ำหมำก หมู่ที่ 7 ต ำบลบ้ำนแหวน อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื อที่ 2 ไร่ 3 

งำน 31 ตำรำงวำ  ซึ่งเป็นวัดเก่ำแก่วัดหนึ่ง  จำกค ำบอกเล่ำจ ำคนเก่ำคนแก่ในหมู่บ้ำนว่ำ สถำนที่นี เป็นวัดร้ำง
มำหลำยชั่วอำยุคนแล้ว มำในปี พ.ศ.2515 พระอำจำรย์บุญมำ ฐิตสทฺโธ พร้อมด้วยญำติธรรม โดยกำรน ำของ
พ่อก ำนันหลวงวิญญำรัตน์ ได้น ำญำติธรรมมำท ำกำรแผ้วถำง    วัดร้ำง ซึ่งเป็นป่ำอันรกทึบให้มีควำมสะอำด
ขึ น จึงได้บูรณะปฏิสังขรณ์เพ่ือที่จะสร้ำงเป็นวัดขึ น อำจำรย์บุญมำก็ได้พบแผ่นจำรึกขึ นหนึ่งแผ่น จำรึกในแผ่น
อิฐในองค์พระเจดีย์อันเก่ำแก่จึงได้น ำไปให้ผู้เชี่ยวชำญทำงโบรำณคดี จึงทรำบว่ำวัดนี สร้ำงมำประมำณปี 
พ.ศ. 2115 พระอำจำรย์บุญมำ ฐิตสทฺโธ พร้อมด้วยญำติธรรม จึงบูรณะขึ นใหม่ ในวัดนี มีควำมส ำคัญใน
ต ำบลบ้ำนแหวนและชำวบ้ำนป่ำหมำก ด้วยเหตุว่ำวัดแห่งนี เป็นวัดที่มีพระธำตุเจดีย์ประดิษฐ์สถำนอยู่และ
ผู้คนในชุมชนและใกล้เคียงได้จัดให้มีประเพณีสรงน  ำพระธำตุกันมำตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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6.4 อุตสาหกรรม 
การอุตสาหกรรม 
โรงงำนอุตสำหกรรมในต ำบลบ้ำนแหวน เป็นโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดเล็ก มีโรงงำนอุตสำหกรรมที่

ส ำคัญ ได้แก่ โรงงำนอุตสำหกรรมในครัวเรือน เช่นกำรแกะสลักจำกไม้ โรงงำนแอนติก โรงงำนอิฐบล็อก โรงสี
ข้ำว เป็นต้น 
  ก. โรงงำนแกะสลัก      จ ำนวน     2      แห่ง 
  ข. โรงงำนอิฐบล็อค    จ ำนวน     1      แห่ง 
  ค. โรงสีข้ำว    จ ำนวน     2     แห่ง 
 

6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  สถำนประกอบกำรด้ำนพำณิชยกรรม 
  ก.สถำนบริกำรน  ำมัน   จ ำนวน     2 แห่ง 
  ข.ศูนย์กำรค้ำ / ห้ำงสรรพสินค้ำ  จ ำนวน     1 แห่ง 
  ค.ตลำดสด (เอกชน)   จ ำนวน     - แห่ง 
  ง.ร้ำนค้ำทั่วไป        จ ำนวน   95 แห่ง 
  จ.ร้ำนสะดวกซื อ (เซเว่นอีเลฟเว่น)  จ ำนวน     2    แห่ง 
 
  สถำนประกอบกำรเทศพำณิชย์ 
  ก.สถำนธนำนุบำล    จ ำนวน     - แห่ง 
  ข.ท่ำเทียบเรือ     จ ำนวน     - แห่ง 
  ค.โรงฆ่ำสัตว์     จ ำนวน     - แห่ง 
 
7 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ในเขตเทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน ประกอบด้วย วัด จ ำนวน 13 แห่ง โบสถ์ศำสนำคริสต์ จ ำนวน  

2 แห่ง ประชำกรส่วนใหญ่ของต ำบลบ้ำนแหวนนับถือศำสนำพุทธ มีวิถีกำรด ำเนินชีวิตเช่นเดียวกับชำว
ล้ำนนำทั่วไป กล่ำวคือ เมื่อถึงวันพระและวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ ประชำชน  จะท ำบุญตักบำตร
หรือประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำตำมประเพณีหรือควำมเชื่อตำมหลักศำสนำ ของตน เช่นอดีตกำล 
ภำษำพูดที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นภำษำพื นเมืองที่เรียกว่ำ“ค าเมือง” ประเพณีวัฒนธรรมที่ส ำคัญได้แก่ 
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรำนต์ กำรถวำยสลำกภัตต์ ปอยหลวงเพ่ือเป็นกำรเฉลิมฉลองสิ่งปลูก
สร้ำงในวัด เป็นต้น 
ประชำชนส่วนใหญ่ของพื นที่ นับถือศำสนำพุทธโดยมีข้อมูลศำสนสถำน ดังนี  

วัด จ ำนวน  8 แห่ง ประกอบด้วย     
1. วัดชัยวุฒิ 
2. วัดโขงขำว 
3. วัดช่ำงค ำหลวง 
4. วัดป่ำหมำก 
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5. วัดเทพประสิทธิ์ (วัดต้นเฮือด) 
6. วัดวรเวทย์วิสิษฐ์ 
7. วัดจอมทอง 
8. วัดท้ำวบุญเรือง 
 

ส านักสงฆ์ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
1. ส ำนักสงฆ์กู่ฮ่อ 
2. ส ำนักสงฆ์ดอนไฟ 
3. ส ำนักสงฆ์สันกู่สุทธิพันธ์ 

โบสถ์จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
1. โบสถ์หมู่ท่ี 2 บ้ำนโขงขำว  จ ำนวน   1  แห่ง 
2. โบสถ์หมู่ท่ี 4 บ้ำนช่ำงค ำน้อย  จ ำนวน  2  แห่ง 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  พิธีกรรมกิ๋นอ้อผญา 
พิธีกรรมนี ถือเป็นประเพณีประจ ำต ำบลบ้ำนแหวน โดยเฉพำะหมู่บ้ำนท้ำวบุญเรือง (หมู่ที่ 3) เป็น

ประเพณีที่สืบทอดกันมำแต่โบรำณ ผู้ที่จะท ำพิธีนี ได้จะเป็นครูอำจำรย์ที่อยู่วัดเป็นผู้ที่มีควำมรอบรู้ในสำขำ
ต่ำงๆ(ในอดีตถือเป็นผู้ที่มีควำมรู้มีคำถำ  อำคม ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ) จนได้รับกำรยกย่องและยอมรับจำก
ชุมชน เท่ำนั น “พิธีกรรมกิ๋นอ้อผญำ” มักจะจัดขึ นในวันผญำวัน คือวันที่ 13 เมษำยน ของทุกปี เพรำะ
คนเมืองจะมีควำมเชื่อว่ำวันนี เป็นวันเริ่มต้นของปี เป็นวันปำกปี แต่หำกจัดขึ นในวันที่ 13 เมษำยน ไม่ได้
ก็จะพยำยำมจัดให้อยู่ในเดือนเมษำยน “พิธีกรรมกิ๋นอ้อผญำ” หรือเรียกกันสั น ๆ ทั่วไปว่ำ “ กิ๋นอ้อ ” 
ในกำรประกอบพิธีกรรมนั นจะใช้ปล้องของต้นอ้อใส่น  ำผึ งที่เสกด้วยคำถำแล้วน ำมำเคี ยวกินเมื่อเคี ยวจน
น  ำหวำนหมดแล้วก็เอำชำนอ้อโยนทิ งไปข้ำงหลังหรือโยนออกไปทำงหน้ำต่ำง คติควำมเชื่อของพิธีกรรมนี 
คือเชื่อว่ำ บุคคลใดก็ตำมที่ได้เข้ำมำร่วมในพิธีกรรมนี ก็จะเป็นผู้ที่มีสติปัญญำเฉียบแหลมสำมำรถเรียนรู้
ได้รวดเร็ว มีควำมจ ำดี ในสมัยก่อนกลุ่มคนที่นิยมเข้ำพิธีกรรมนี ได้แก่ พระสงฆ ์พระนักเทศน์ หรือบุคคล
ที่ต้องกำรศึกษำเล่ำเรียนโดยเฉพำะช่ำงซอจะต้องผ่ำนพิธีกรรมนี เพรำะเชื่อว่ำจะท ำให้มีควำมจ ำควำมคิด
ดี มีน  ำเสียงขับซอดีขึ น และจะมีเสน่ห์แก่คนทั่วไป 
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  ประเพณีเดือน  4  เป็ง 
             ประวัติควำมเป็นมำประเพณีเดือน 4 เป็ง เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมำตั งแต่โบรำณจำกกำร
บอกเล่ำของชำวบ้ำนท ำให้ทรำบว่ำเป็นกำรปฏิบัติที่สืบต่อกันมำตั งแต่ครั งพุทธกำล  จัดขึ นเพ่ือระลึกถึง
บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว โดยกำรท ำบุญด้วยข้ำวใหม่ที่ได้จำกกำรท ำนำ หรือที่เรียกว่ำท ำบุญทำนข้ำวใหม่ 
เพ่ือระลึกถึงบุญคุณของควำยที่ได้ใช้แรงงำนตั งแต่เริ่มจำกกำรไถนำ จนถึงกำรลำกเอำข้ำวไปเก็บไว้ในยุ้ง 
ประเพณีนี ถือเป็นประเพณีท่ีโบรำณในท้องถิ่นล้ำนนำอีกอย่ำงหนึ่งที่ยังคงหลงเหลือมีอยู่น้อยแล้ว จนท ำให้
บำงครั งก็เรียกประเพณีนี ว่ำ กำรเรียกขวัญควำยส ำหรับในต ำบลบ้ำนแหวนที่ในอดีตอำชีพหลักได้แก่กำร
ท ำนำ และปัจจุบันพื นที่นำก็เริ่มหดหำยไปกลำยสภำพเป็นร้ำนค้ำทำงศิลปะ สวนล ำไย และโรงงำน
หัตถกรรมเป็นส่วนใหญ่ วัว ควำย ที่เคยมีก็หำให้เห็นได้ยำก จึงท ำให้ประเพณีนี เป็นแค่ภำพควำมทรงจ ำ
ของผู้เฒ่ำผู้แก่ในชุมชนที่ต้องกำรจะให้คนรุ่นปัจจุบันได้ซึมซับกับควำมงดงำมของประเพณีและพิธีกรรมนี  
ในอดีตชุมชน ทุกชุมชนในต ำบลบ้ำนแหวนจะจัดประเพณีนี ขึ นในช่วงเดือน 3 และเดือน 4 โดยพิธีนี ถือว่ำ
มีควำมส ำคัญมำก จะเริ่มตั งแต่ก่อนที่จะถึงวันเพ็ญขึ น 15 ค่ ำ เดือน 4 หนึ่งวัน คือ วันขึ น 14 ค่ ำ เดือน 
4 ชำวบ้ำนก็จะน ำเอำไม้จี  (เป็นไม้ที่หำยำก คุณสมบัติของไม้ชนิดนี เมื่อน้ำมำเผำไฟแล้วจะแตกเอง) เอำมำ
วำงสุมรวมกันไว้แล้วก่อกองไฟหน้ำพระพุทธรูปเพ่ือท ำกำรบูชำพอเช้ำวันรุ่งขึ นคือวันขึ น 15 ค่ ำ เดือน 4 แต่
ละหลังคำเรือนก็จะเตรียมข้ำวตอกดอกไม้เตรียมข้ำวใหม่ ข้ำวเปลือกไปรวมกันที่ลำนหน้ำหมู่บ้ำนจำกนั น
ก็น ำเอำตุงไปปักไว้บนกอข้ำวเหล่ำนั น พระสงฆ์ก็จะให้พรก็ถือว่ำเสร็จพิธีปัจจุบันประเพณีเรียกขวัญควำย
นี เริ่มหำยไปเพรำะสภำพสังคมรวมทั งกำรด ำรงชีวิตของคนในหมู่บ้ำนต่ำง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป แต่ก็ยังคง
มีกำรอนุรักษ์ประเพณีนี ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ 

 
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 การท าเครื่องดนตรีพื้นเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

 

กลองปู่เจ่ (ปู่จา) 
 

   ซอและซึง 
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ในพื นที่ต ำบลบ้ำนแหวน มีอำชีพที่สืบทอดมำจำกบรรพบุรุษที่สะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชนในด้ำนต่ำง ๆ อำทิเช่น ด้ำนดนตรี ท ำให้เกิดกำรพัฒนำเป็นอำชีพขึ นในต ำบลบ้ำนแหวน นั่นก็คือ 
อำชีพกำรท ำเครื่องดนตรีพื นเมือง ซึ่งในปัจจุบันก็มีช่ำงท ำเครื่องดนตรีหลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่คน ได้แก่ 
ช่ำงท ำเครื่องซอ ซึง รวมทั งยังเป็นผู้สอนเพ่ือเป็นกำรอนุรักษ์และสืบทอดอำชีพนี ให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลำน
ด้วย ด้วยเหตุที่ว่ำคนในสมัยก่อนนี มีวัฒนธรรมชุมชนที่เป็นของตนเองเมื่อถึงเทศกำลงำนต่ำง ก็จะมีกำร
เฉลิมฉลอง มีกำรละเล่นกำรแสดงกันในหมู่บ้ำน เช่นกำรฟ้อนประกอบกำรเล่นดนตรี ส่วนมำกแล้ว
เครื่องดนตรีที่ใช้ในงำนประเพณีและพิธีกรรมต่ำงๆในหมู่บ้ำน ก็จะจัดท ำขึ นเองโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ใน
ธรรมชำติหรือดัดแปลงมำ 

 การแกะสลักสิงห์ 
เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ได้สืบทอดกันมำตั งแต่รุ่นปู่ย่ำตำยำยมำจนถึงปัจจุบัน กำรแกะสลักสิงห์

นี จะต้องอำศัยควำมช ำนำญและควำมปรำณีตอย่ำงมำก ในต ำบลบ้ำนแหวน ปัจจุบันมีกำรแกะสลักสิงห์อยู่
ที่ หมู่ 8 บ้ำนต้นเฮือด และถือเป็นชุมชนต้นแบบในกำรแกะสิงห์ท ำกันมำนำน 50-60 ปี ปัจจุบันจะแกะ
เฉพำะสิงห์เพียงอย่ำงเดียวส่วนมำกจะแกะเป็นสิงห์ตัวใหญ่ และใช้ลวดลำยแบบดั งเดิมตั งแต่สมัย โบรำณ 
ซึ่งในกำรแกะสลักสิงห์นั นถือเป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้กับชำวต ำบลบ้ำนแหวนได้มำกทีเดียว 

 

 การปั้นสิงห์ 
บ้ำนศรีสรร หมู่ 13 ต ำบลบ้ำนแหวน เป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงด้ำนกำรปั้นสิงห์ซึ่งถือว่ำเป็นศิลปะ

ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงและจัดเป็นอำชีพด้ำนงำนช่ำงศิลป์อีกด้ำนหนึ่ง ในสมัยก่อนกำรปั้นสิงห์ไม่มีกำรเรียน
กำรสอนกันแบบจริงจัง ส่วนใหญ่จะเป็นกำรสังเกตและจดจ ำจำกผู้เฒ่ำผู้แก่ที่ปั้นสิงห์และกำรปั้นสิงห์นี 
ต้องอำศัยควำมชอบ และมีใจรักในด้ำนงำนศิลปะอย่ำงมำกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

 ต้องลาย ดุนโลหะ 
ต้องลำย ดุนโลหะ นับว่ำเป็นงำนด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นอีกอย่ำงหนึ่งที่มีควำมเก่ำแก่เช่นกัน ซึ่ง

จะเป็นงำนศิลปหัตถกรรมพื นบ้ำนของภำคเหนือกำรท ำต้องลำยเป็นกำรตีแผ่นโลหะที่แสดงให้เห็นถึง
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เอกลักษณ์เฉพำะตัวที่มีรูปแบบที่งดงำมปัจจุบันในต ำบลบ้ำนแหวน มีกำรท ำเครื่องต้องลำยอยู่ที่ หมู่ 11 
บ้ำนดู่ ซึ่งเป็นกำรท ำต้องลำยมำเป็นสินค้ำของใช้ต่ำงๆ เช่น กรอบรูป พวงกุญแจ เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 กาดฝรั่ง เมืองตลาดการค้า แห่งล้านนา  

      กำดฝรั่งตั งอยู่บริเวณริมถนนสำย เชียงใหม่ – หำงดง ในพื นที่ หมู่ 13 บ้ำนศรีสรร ต ำบลบ้ำน
แหวน กำดฝรั่งมีควำมโดดเด่น และเป็นที่สนใจของผู้คนที่ผ่ำนไปมำบนถนนสำยนี  เนื่องจำกเป็นกำร
สร้ำงโดยใช้แนวคิดด้ำนสถำปัตยกรรมล้ำนนำแบบประยุกต์ ผสมผสำนกับควำมหรูหรำ จึงท ำให้เกิดเมือง
ตลำดกำรค้ำ แห่งล้ำนนำขึ นมำเป็นศูนย์รวมของ ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำรธนำคำร  สินค้ำอุปโภค – บริโภค และ
สินค้ำหัตถกรรม ระดับ 5 ดำว ท ำให้ประชำชนในต ำบลบ้ำนแหวนและใกล้เคียงได้รับควำมสะดวกสบำยมำก
ขึ น และยังเป็นอีกแหล่งดึงดูดควำมสนใจของนักท่องเที่ยวอีกด้วย 
 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มผลิตสินค้าแอนติก บ้านดู่ หมู่ 11 ได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนตัวอย่ำงจำก ส ำนักงำน
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชน และได้รับงบประมำณสนับสนุนในกำรด ำเนินโครงกำร 
 
8 ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า 
ทรัพยากรน้ า 
ในเขตเทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน มีแหล่งน  ำที่อุดมสมบูรณ์ พอเพียง เหมำะส ำหรับกำรท ำ

เกษตรกรรม แหล่งน  ำธรรมชำติที่ส ำคัญ อำทิ เช่น ล ำเหมือง คลองส่งน  ำชลประทำน เป็นต้น 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 ล ำห้วย , ล ำน  ำ    - สำย 
 บึง ,  หนองน  ำ    - แห่ง 
 ล ำเหมือง   12 สำย 
 อ่ำงเก็บน  ำ    - แห่ง 
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แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
 ฝำย    6 แห่ง 
 บ่อน  ำตื น   2 แห่ง 
 บ่อโยก    - แห่ง 
 ระบบประปำหมูบ้ำน  11 แห่ง 
 ระบบประปำภูเขำ  - แห่ง 

ถังเก็บน  ำฝน   - แห่ง  
 

8.2 ป่าไม้ 
ปัจจุบันสภำพพื นที่ต ำบลบ้ำนแหวน เป็นชุมชนและที่อยู่อำศัยของประชำชนจึงไม่มีพื นที่ป่ำ

ธรรมชำติ 
 

8.3 ภูเขา 
 เป็นพื นที่รำบทั งหมด ไม่มีสภำพพื นที่เป็นหุบเขำ  

8.4 ทรัพยากรดิน 
 ลักษณะดินเป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทรำยที่เหมำะสมส ำหรับกำรท ำเกษตรกรรม 
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1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย

การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยู่อย่างมั่นคง 
และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่าง
สันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ
และศักดิ์ศรี 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุ 
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และ
สร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความ

มั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะ
ทําให้ประเทศไทยมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายใน
และภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม
และพัฒนากลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ

2 ยุทธศาสตร์การพฒันา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีเก่ง มีวินัย คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมี
ศักยภาพในการคิดวิเคราะห์สามารถ “รู้รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึง
บริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้าง
หลัง 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ  
“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็ นการ
พัฒนาดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอก
ราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่ง เน้นการพัฒนาคน
เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัย
พิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงที่
มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วน
ราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่ว
โลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กําหนด 

๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอด
อดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตและจุดเด่ นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ นํามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติ
ต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัล และ
การปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่
ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อ
ยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้าง
ฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนใน
ประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิ ตสาธารณะ 
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รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของ
ชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม 
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็ น
คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรมนักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง 

๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ให้ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทําเพ่ือส่วนรวม การกระจาย
อํานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทําประโยชน์แก่ครอบครัว 
ชมุชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็น
ธรรมและทั่วถึง 

๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สําคัญเพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้เข้า
มามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 
๓ ด้าน อันจะนําไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทํา
หน้าที่ในการกํากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิ
บาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย และพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนใน
สังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตสํานึกในการปฏิเสธไม่
ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่
จําเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือต่อ
การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและการ
อํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๘๒ ก๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ประกาศเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ 
 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12(พ.ศ. 2560 – 2564) 
วิสัยทัศน์ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู่ ทําให้การ

กําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง 
ชาติ (สศช.)ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2559 โดยมีกระบวนการประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนทั้งระดับภาคทั้ง 4 
ภาค และระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุม (Focus Group) เชน กลุมภาครัฐ กลุมภาคเอกชน กลุมภาค
เยาวชน เพ่ือใหไดขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ อันจะนําไปสูการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ที่ชัดเจน เปนที่ยอมรับ 
สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมตอ ไป 

การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในระยะที่ผานมา ประเทศไทยตองเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ความไมมีเสถียรภาพทาง
การเมืองในประเทศ การเขาสูสังคมผูสูงวัย ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี 
การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี การกอการรายขามชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกอบกับการ
พัฒนาที่     ผานมายังคงประสบปญหาหลายๆ ดาน ทั้งปญหาคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทาง
สังคม ความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมผลิตภาพการผลิตต่ําและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ดังนั้น การพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จําเปนตองมีการเตรียมความ
พรอมเพ่ือรับมือตอบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆอยางเหมาะสมมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการวาง
แผนการพัฒนาที่คํานึงถึงการวางรากฐานของประเทศในระยะยาวทั้งในดานความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการที่ดี 

ทั้งนี้ ประเทศไทยในปจจุบัน อยูในหวงเวลาแหงการปฏิรูปประเทศไปสูความ “มั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน เปนหวงเวลาที่ประเทศไทยใหความสําคัญกับการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งไมไดมองการพัฒนาในระยะใกลเพียงอยางเดียว หากแต
มองถึงอนาคตของคนไทยทุกคนในอีก 20 ปขางหนา ดังนั้น การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห
งชาติ ทั้งในสวนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และตอเนื่องไปสูแผนพัฒนาฉบับตอๆ ไป จึงไมใชแผนที่  
มุงผลสําเร็จของการพัฒนาเฉพาะเพียง 5 ปของการประกาศใชแตเปนการกําหนดยุทธศาสตรและ
แนวทางการพัฒนาที่มุงตอยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคลองเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอยาง     
ตอเนื่องกันไปตลอด 20 ป ตามกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) ซึ่งประกอบ 
ดวย 10 ยุทธศาสตรสําคัญ ไดแก 
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ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและ

ยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิ

บาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
สําหรับการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุงบรรลุเปาหมายในระยะ 5 ป

ที่จะสงผลตอบสนองเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว โดยมีหลักการสําคัญของแผนฯ ประกอบดวย 
1. ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-

11 เพ่ือใหการพัฒนาในทุกมิติเปนไปอยางมีบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล 
รวมถึงมีระบบภูมิคุมกันที่ดีสอดคลองกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกดาน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และระบบนิเวศน มีความสอดรับ เกื้อกูลและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การพัฒนาในมิติหนึ่งไมสงผลกระ
ทบทางลบอยางมีนัยยะสําคัญตอมิติอ่ืน ๆ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญเติบโตอยาง    
ตอเนื่อง มีคุณภาพและมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอยางทั่วถึงและเปนธรรม เปนการเติบโตที่
ไมทําลายสิ่งแวดลอม ชุมชน วิถีชีวิต คานิยม ประเพณี และวัฒนธรรม เพ่ือมุงไปสูความมั่นคงมั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของประเทศอยางแทจริง 

2. คํานึงถึง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคนไทยให   
เปนพลังสําคัญในการสรางความมั่นคงของชาติ เปนกลจักรสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการ โดยในมิติสังคม พัฒนาคนทุกชวงวัย
และเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ มุงเนนใหคนมีศักยภาพและการเรียนรู มี
ความคิดสรางสรรค มีความสามารถรอบดานและมีโอกาสในการเขาถึงคุณภาพของการศึกษาอยาง     
เทาเทียม ลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและครอบครัวใหดีขึ้น ในมิติ
เศรษฐกิจ พัฒนาคนทั้งดานคุณภาพและปริมาณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันท้ังในภาคการผลิตและภาค
บริการเพ่ือกาวสูการหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง ในมิติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม มุงสรางคนใหใชและอยูกับสิ่งแวดลอม อยูรวมกันอยางเกื้อกูล อนุรักษ ฟนฟูใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม สรางและถายทอดองคความรูดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 

3. ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทยใน
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน”  
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4. ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ20 ปมา 
เปนกรอบในการกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา โดยที่เปา
หมายและตัวชี้วัดในดานตาง ๆมีความสอดคลองกับกรอบเปาหมายที่ยั่งยืน 

5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12     
มุงเนนการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุมประชา
กรชั้นกลางใหกวางขึ้น โดยกําหนดเปาหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และราย
ไดของ กลุมประชากรรายไดตํ่าสุดรอยละ 40 ใหสูงขึ้น นอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของ
การใชภูมิปญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะตอไป 

6. ยึด“หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์
ที่เปนเปาหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เปนกลไกเชื่อมตอในลําดับแรกที่จะกํากับและสง     
ตอแนวทางการพัฒนาและเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 20 ปใหเกิดการปฏิบัติในทุกระดับและใน     
แตละดานอยางสอดคลองกัน แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 จึงใหความสําคัญกับการใชกลไกประชารัฐที่     
เปนการรวมพลังขับเคลื่อนจากท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชนและการกําหนดประเด็นบูรณาการของ
การพัฒนาที่มีลําดับความสําคัญสูงและไดกําหนดในระดับแผนงาน/โครงการสําคัญที่จะตอบสนองตอ  
เปาหมายการพัฒนาไดอยางแทจริง รวมทั้งการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุม
หลากหลายมิติมากกวาในแผนพัฒนาฯฉบับที่ผาน ๆ มาแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 จึงกําหนดประเด็น
บูรณาการเพ่ือการพัฒนาเพ่ือเปนแนวทางสําคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผนดิน รวบรวมและ
กําหนดแผนงาน/โครงการสําคัญในระดับปฏิบัติและกําหนดจุดเนนในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับสาขา
การผลิตและบริการและจังหวัดที่เปนจุดยุทธศาสตรสําคัญในดานตาง ๆ 
 
กรอบหลักแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(1) ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 
(2) คนไทยให้เป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะสําคัญ 5 ประการได้แก่ มี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเคารพในความ
แตกต่างและมีจุดยืนทางจริยธรรม 

(3) มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ยึดพื้นท่ีเป็นหลัก  
(4) ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ 
(5) ชุมชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและภาครัฐร่วมกันพัฒนาประเทศบนหลักการ ร่วมคิด 

ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
 
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 

Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ในปี  2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
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(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ําให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ํา 

5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม 

 
วัตถุประสงคและเปาหมายในภาพรวม 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เปนแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่ง    

เปนการแปลงยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น
ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 จึงมุงบรรลุวิสัยทัศนของกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 
ป เพ่ือเตรียมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศที่พัฒนาแลว มี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการประเมินสถานะของ
ประเทศในดานตางๆ ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 จึงกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายรวม ประกอบดวย  

(1) คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ  
(2) ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง  
(3) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได 
(4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่ง

แวดลอม  



๒๖ 
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(5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยและเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย 
และ  

(6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจและมี  
สวนรวมจากประชาชน 

 
แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่จะเชื่อมตอถึงการปฏิบัติโดย

ไดกําหนดแผนงาน/โครงการกลุมสําคัญ ๆ ที่ตองดําเนินการในระดับแผนงานและโครงการสําคัญ 
(Flagship Program) ในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจนในการปฏิบัติโดยใชกลไกแผนเฉพาะดานยุทธศาสตรกระทรวง แผนการพัฒนาภาค แผนพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานตาง ๆ ในการขับเคลื่อนตามแนว
ยุทธศาสตรนั้น ๆ ใหบรรลุผล โดยจะตองมีการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการประเด็นการพัฒนา
และเชิงพ้ืนที่และมีการกําหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลที่เปนระบบเชื่อมโยงที่สามารถ   
สะทอนถึงผลลัพธและผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไดอยางแทจริง ซึ่งในชวง 5 ปตอจากนี้ไประบบการ
จัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณแผนดิน แผนสําหรับการบริหารราชการแผนดิน 
กฎระเบียบเรื่องวินัยการเงินการคลังภาครัฐ และระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาและระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐจะ 
ตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากเพ่ือการรองรับความทาทายในการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผล 
ในขณะเดียวกันแนวทางการพัฒนา ซึ่งเปนรายละเอียดภายใตยุทธศาสตรทั้ง 10 ยุทธศาสตรนั้นได
กําหนดใหครอบคลุมในหลากหลายประเด็นและแนวทางการพัฒนาเฉพาะดานซึ่งหนวยงานรับผิดชอบ
ไดกําหนดไวแลวภายใตแผนเฉพาะดานหรือกําลังดําเนินการ ทั้งนี้มีจุดประสงคเพ่ือการบูรณาการ
ประเด็นการพัฒนาและเพ่ือสนับสนุนใหเกิดการดําเนินการอยางตอเนื่องและเกิดการตอยอดใหสามารถ
ดําเนินการไดสัมฤทธิ์ผล แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กําหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมืองที่
กําหนดพ้ืนที่เปาหมายและสาขาการผลิตและบริการเปาหมายที่เปนแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนลงไป เพ่ือ
กํากับใหการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่จังหวัด ภาค และเมืองเกิดผลสัมฤทธิ์โดยสอดคลองกับเปา
หมายรวมของประเทศ และไดกําหนดประเด็นและแนวทางที่สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูป
ประเทศที่สภาปฏิรูปแหงชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปไดเสนอโดยมุงเนนในเรื่องที่มีความชัดเจน
และตองเรงดําเนินการใหแลวเสร็จในชวง 5 ปตอจากนี้ไป ซึ่งนับวาเปนทั้งชวงเวลาสําคัญของการปฏิรูป
ประเทศและวางรากฐานเพ่ือการพัฒนา ในระยะยาวใหมีความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืน 
 

เปาหมายและแนวทางการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
การกําหนดเปาหมายในดานตางๆ ในชวงเวลา 5 ปโดยคํานึงถึงการดําเนินการตอยอดตอไป

แผนพัฒนาฯฉบับที่ 13 14 และ 15 เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ20 ปและใน
ขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯฉบับนี้จัดทําเปาหมายและตัวชี้วัด ในรายละเอียดมากกวาในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ผานมาเพ่ือใหกํากับและเชื่อมโยงกับการกําหนดเปาหมายในแผนระดับรองและแผนปฏิบัติการ   
ตาง ๆ ไดชัดเจนขึ้น โดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการตาง ๆ ตองแสดงใหเห็นถึงการ
เชื่อมโยงจากเปาหมายที่เปนผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธหลัก ๆ กับผลผลิตในระดับแผนงานและโครงการได โดย
เฉพาะอยางยิ่งในแตละกลุมบูรณาการของการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงความเชื่อมโยงถึงตัวชี้วัดผล
การดําเนินงานของภาครัฐ ทั้งนี้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดตั้งเปาหมายในมิติหลัก ๆประกอบดวย  



๒๗ 
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(1) คนไทยที่มีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรูมีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณมี
ความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิต
วิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงมีความเปนไทย  

(2) การลดความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจน การเขาถึงบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอยางทั่วถึง กลุมที่มีรายไดตํ่าสุดรอยละ 40 มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 15  

(3) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ และมีผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและ
บริการ รวมทั้งมีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพ่ิมสูงขึ้นและเศรษฐกิจไทยมี
เสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 ตอปเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการเปนประเทศท่ีมีรายได
สูงภายในป 2579 สําหรับมิติที่  

(4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่ง
แวดลอม มีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปาไมใหไดรอยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอย  
กวารอยละ 7 ภายในป2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยที่
ไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้นและรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤต
อยูในเกณฑมาตรฐาน  

(5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยสังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพ่ิม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง      
ปญหาอาชญากรรมลดลง ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ เปนตน 
และ  

(6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบไดกระจาย
อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชนดําเนินการแทนได
ดีกวาลดลงเพ่ิมการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระขึ้น เปาหมายทั้ง 6 กลมุหลักภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สะทอน
ถึงเปาหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs)และเปาหมายในระยะยาว ภายใตยุทธศาสตรชาติที่ตองบรรลุภายในระยะเวลา 20 ป 

 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
สําหรับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 ถูก

กําหนดจากยุทธศาสตรทั้ง 6 ดานภายใตยุทธศาสตรชาติ20 ปและกําหนดเปนแนวทางในรายละเอียด 
ที่แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองและการตอบสนองตอเปาหมายที่ตองบรรลุในระยะ 5 ปที่จะเปน การ
วางพ้ืนฐานที่สามารถสานตอการพัฒนาในประเด็นสําคัญของประเทศในระยะตอไปที่สนับสนุนเปาหมาย 
การพัฒนาใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยใชหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนําทาง 
ทั้งนี้ภายใตยุทธศาสตรทั้ง 10 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุม
รายละเอียด ที่ตอบสนองตอจุดเนนประเด็นหลักของการพัฒนาในระยะ 5 ปและมุงตอยอดผลสัมฤทธิ์
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับตอ ๆ ไป โดยจะตองตอยอดใหเกิดความตอเนื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนา     
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ปจจัยพ้ืนฐานและการแกปญหาสําคัญที่เปนรากเหงาของปญหาตาง ๆ และประเด็นปฏิรูปประเทศใหลุ 
ลวงรวมทั้งประเด็นรวมที่มีความเชื่อมโยงกับหลากหลายประเด็นการพัฒนา  ี่จะนาไปสูการพัฒนาที่
ยั่งยืนตอเนื่องกันไปตลอด 20 ป 

ยุทธศาสตรที่กําหนดในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 มีจํานวน 10 ยุทธศาสตรซึ่งมีรายละเอียดมา
กกวาในยุทธศาสตรชาติ 20 ป ทั้งนี้สวนหนึ่งเปนเพราะภายใตสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง    
ตอเนื่องนั้นเปนการยากในการที่จะกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ชัดเจน 
ในแผนพัฒนาระยะยาว เชน ยุทธศาสตรชาติไดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาจําเปนตองมีการ
กําหนดและปรับปรุงใหสอดคลองกับเงื่อนไขและปจจัยแวดลอมในชวงเวลานั้นๆ จึงจะสามารถนําไป
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุดังกลาวยุทธศาสตรชาติจึงเปนการกําหนดกรอบที่เปนประเด็น
หลักของการพัฒนาประเทศที่ครอบคลุมมิติตาง ๆ ซึ่งสะทอนทั้งในเรื่องการพัฒนาฐานการผลิตและ
บริการ การพัฒนากลุมเปาหมายและการพัฒนาในเรื่องกลไกและกฎระเบียบ รวมทั้งการพัฒนาทุน
มนุษย ภายใตการกําหนดและการยึดหลักการสําคัญของการพัฒนา ดังนั้น ยุทธศาสตรการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงประกอบดวยยุทธศาสตรชาติทั้ง 6 ยุทธศาสตร ไดแก  

(1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
(2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดและความเหลื่อมล้ําในสังคม  
(3) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
(4) ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
(5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและ

ยั่งยืน 
(6) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ

บาลในสังคมไทยและประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตรที่มุงเนนการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตรและกลไก
สนับสนุนใหการดําเนินยุทธศาสตรทั้ง 6 ดานใหสัมฤทธิ์ผลประกอบดวย  

(7) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
(8) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม  
(9) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจและ 
(10) ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
สถานการณและแนวโนมภายนอก 
1. สถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจโลกและผลกระทบตอประเทศไทย 
เศรษฐกิจโลกในระยะ 5 ปขางหนา ยังมีแนวโนมขยายตัวชาและมีความเสี่ยงจากความผันผวน

ในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกในเกณฑสูง ซึ่งสงผลใหประเทศไทยตองเผชิญกับความเสี่ยงที่สําคัญ 
ไดแก ความไมแนนอนของการปรับเปลี่ยนทิศทางการดําเนินนโยบายการเงินของมหาอํานาจทาง
เศรษฐกิจ อาทิสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุน ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาคการเงินและการประกอบ
ธุรกิจของไทย นอกจากนี้การเปดเสรีทางการคากอใหเกิดการแขงขันที่รุนแรงขึ้น รวมทั้งภาคการบริการ
และการทองเที่ยว ทําใหประเทศไทยตองมีการปรับตัวเพ่ือใหสามารถแขงขันไดอยางไรก็ตาม การเปด 
เสรีทางการคาดังกลาวจะเปนโอกาสของประเทศไทยในการใชประโยชนจากความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคใหสนับสนุนการพัฒนาหวงโซมูลคารวมกัน ทั้งนี้ ปจจัยภายนอกที่คาดวาจะสงผลตอเศรษฐ
กิจไทยอยางมีนัยสําคัญ ไดแก่ 
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1.1 ตลาดเกิดใหมมีบทบาทสูงขึ้น กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนเศรษฐกิจ เปน   

แหลงวัตถุดิบ แรงงาน และตลาดที่มีกําลังซื้อ ทั้งบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริกาใตทั้งนี้ภูมิภาค
เอเชียจะเปนศูนยกลางพลังอํานาจทางเศรษฐกิจของโลก มีการไหลเขาของการลงทุนในภาคการผลิตสูง
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสยานยนตและชิ้นสวนและเปนหวงโซการผลิตที่สําคัญของโลก หรือ
เปน “โรงงานผลิตแหงเอเชีย” เพ่ือสงออกสูตลาดโลกและดึงดูดใหประเทศมหาอํานาจเดิมเขามารวม 
กลมุและขยายบทบาททางเศรษฐกิจในภูมิภาคมากข้ึน ผานการผลักดันใหเกิดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม ทั่วโลกเพ่ือสรางอํานาจตอรอง เปนตน 

1.2 ตลาดการเงินโลกไรพรมแดน ซึ่งเปนผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินมีความ  
กาวหนาอยางรวดเร็วทาใหมีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหมๆเชน Application ทางการเงิน 
Crowd Funding และ Financial Platform เปนตน ประกอบกับการเปดเสรีภาคการเงินในอาเซียน 
ทําใหเกิดการแขงขันที่รุนแรงขึ้น ซึ่งเปนแรงผลักดันใหภาคการเงินของไทยตองเรงพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเงินใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

1.3 การเปดเสรีมากขึ้นของอาเซียนภายหลังป 2558 ทั้งในภาคสินคาและบริการ โดยเฉพาะ
ภาคการเงิน ซึ่งเปนโอกาสที่สําคัญหลายประการ อาทิการเคลื่อนยายปจจัยการผลิต ทุน แรงงานอยาง
เสรีการลดขอจํากัดในดานอุปสงคในประเทศ ซึ่งทําใหภาคการผลิตสามารถขยายตลาดและพัฒนา
ตนเองใหมีความเขมแข็งมากขึ้น รวมทั้งการใชความไดเปรียบดานสถานที่ตั้งและดานโครงสรางพ้ืนฐาน
และโลจิสติกสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเปนศูนยกลางทางดานการคา การลงทุน การเงิน การบริการ
และการผลิตภาคอุตสาหกรรมในขณะที่การแขงขันของประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะสูงขึ้น 

1.4 รูปแบบการคามีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปสูการคาเสรีเฉพาะกลุมมากขึ้นและมีการรวม   
กลุมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายขึ้น เพ่ือขยายการคาและการลงทุนระหวางประเทศ ซึ่งจะเปนทั้งโอกาส
ที่เปดกวางขึ้น สําหรับการคาและการลงทุน แตในขณะเดียวกันการแขงขันก็จะรุนแรงขึ้นทั้งในรูปของก
ลมุประเทศและสําหรับแตละประเทศ 

 
2.การวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเปนกุญแจสําคัญ       

ตอการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดลอม และเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิตของคนในทุกสังคม ทุกเพศ ทุกวัย 
2.1 เกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหมๆ ที่ผสมผสานการใชเทคโนโลยีสมัยใหมหลากหลาย

สาขาเพ่ือตอบสนองความตองการในภาคการผลิต บริการ และพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดย อุตสาหกรรมใหมที่ คาดวาจะเกิดขึ้ น ใน  5 กลุมหลัก  ไดแก กลุมอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย กลุมเครื่องมืออุปกรณ
อัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุมกลุมดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร
เน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตาง ๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝงตัวกลุมอุตสาหกรรม
สรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง รวมทั้งรูปแบบและกระบวนการประกอบธุรกิจบริการจะ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและหลากหลาย รูปแบบผลิตภัณฑและบริการมีวัฎจักรชีวิตสั้นลง การแขงขัน
ในตลาดอยูบนฐานของการใชนวัตกรรมทั้งในกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑและบริการ 
นวัตกรรมดานตลาดและการบริหารจัดการ ถาภาคธุรกิจโดยเฉพาะผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดยอมปรับตัวไมทัน อาจสูญเสียความสามารถในการแขงขันไดในขณะเดียวกันจะสรางโอกาสใหผู
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ประกอบการในการสรางธุรกิจรูปแบบใหมๆ ที่ใชเทคโนโลยีเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่ทําให
สามารถบริหารจัดการหวงโซการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.2 มนุษยจะสามารถเขาถึงขอมูลและองคความรูไดอยางไรขีดจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยีจะ 
สงผลตอการยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นอินเตอรเน็ตกลายเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตของทุกคนในชวงที่  
ผานมาการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชน เทคโนโลยีสื่อสาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ไดทําให
รูปแบบการผลิต การดําเนินธุรกิจและการใชชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปมากอยางรวดเร็ว มนุษย
สามารถสื่อสารทั้งภาพและเสียงไดอยางไรพรมแดนการทําธุรกิจและธุรกรรมบนโครงขายดิจิทัลเพ่ิมมาก
ขึ้น 

2.3 การแยงชิงแรงงานที่มีทักษะดานเทคโนโลยีระดับสูงมี ความสามารถเฉพาะทาง หรือมี
ทักษะหลายดาน (Multi-Skills) ในตลาดแรงงานสูงขึ้น 

2.4 เกิดความเหลื่อมล้ํ าในมิติตาง ๆ เชน ความเหลื่อมล้ํ าในการเขาถึงเทคโนโลยี อัน
เนื่องมาจากความแตกตางดานรายไดดานความรูดานทักษะ หรือดานการเขาถึงโครงสรางพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีความเหลื่อมล้ําของแรงงานที่มีทักษะเทคโนโลยีขั้นสูงและแรงงานที่ไมมีทักษะ ความเหลื่อม
ล้ําของผูประกอบการขนาดใหญและขนาดเล็กที่มีความสามารถในการลงทุนเพ่ือยกระดับศักยภาพทาง
เทคโนโลยีแตกตางกัน เปนตน 

 
3. สถานการณและแนวโนมสังคมโลก 
3.1 การเขาสูสังคมสูงวัยของโลกสงผลตอเศรษฐกิจและรูปแบบการดําเนินชีวิต 
3.2 การเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถิ่นสงผลตอการ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและรูปแบบการบริโภค 
 
4. สถานการณและแนวโนมสิ่งแวดลอมโลก 
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ค.ศ. 2030 ไดกําหนดทิศทางการรักษาและบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
รุนแรงและพันธกรณีที่เกี่ยวของทําใหไทยตองพรอมรับภาระในการลดกาซเรือนกระจกมากขึ้น ภายใต
กระแสการแขงขันการคาที่เขมขน 

4.1 วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เปนทิศทางหลักในการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. 
2015 โดยมีเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ประกอบดวย 
17 เปาหมายและ 169 เปาประสงค 

4.2 ขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเขมขน     
สงผลใหประเทศตาง ๆ รวมทั้งไทยตองดําเนินมาตรการลดกาซเรือนกระจกอยางจริงจัง นอกจากนี้ ยังมี
แนวโนมในการใชประเด็นการปลอยกาซเรือนกระจกเปนเงื่อนไขสําหรับกําหนดมาตรฐานสินคาในการ  
คาระหวางประเทศ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอภาคการสงออกของไทย แตก็อาจสรางโอกาสสําหรับธุรกิจ
ใหมดานสิ่งแวดลอม อาทิผลิตภัณฑและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การเพ่ิมประสิทธิภาพการลด
ของเสีย เปนตน 

4.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น      
สงผลตอการผลิตในภาคเกษตรและความม่ันคงดานน้ําและอาหาร 
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5. สถานการณความมั่นคงโลก 
5.1 ประเทศมหาอํานาจมีแนวโนมของการขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทในภูมิภาคตางๆ 

ของโลกรวมทั้งการใชอํานาจทางทหารและทางเศรษฐกิจเขาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศตาง ๆ 
ในภูมิภาค 

5.2 ความขัดแยงดานอาณาเขตแบบรัฐตอรัฐทั้งดานอาณาเขตทางบก การอางสิทธิทับซอนทาง
ทะเลและภูมิรัฐศาสตรเพ่ือผลประโยชนและการแยงชิงทรัพยากร 

5.3 อาชญากรรมขามชาติ มีแนวโนมขยายตัวและควบคุมไดยาก มีการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ
พัฒนาการสื่อสารดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีรูปแบบและวิธีการที่ซับซอนมากขึ้น 

5.4 การกอการรายกําลังสงผลกระทบตอสังคมโลก โดยทวีความรุนแรงและมีความถี่มากข้ึน 
สถานการณและแนวโนมภายใน 
1. สถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจไทย 
1.1 ในชวงที่ผานมาการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในภาพรวมประสบความสําเร็จในระดับที่นาพอใจ

ทั้งในดานการสรางอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปรับโครงสรางการผลิต การสั่งสมองคความรูทา
งดานเทคโนโลยีการผลิตการพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขาการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทําใหเศรษฐกิจไทยมีปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่เขมแข็งและความ   
พรอมที่จะไดรับการพัฒนาตอยอดเพ่ือขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลวในป2579 ตามเปา
หมายที่กําหนดไวในกรอบยุทธศาสตรชาติทั้งอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โครงสรางเศรษฐกิจ
เปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน ภาคการผลิตมีการสั่งสมองคความรู
และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตอยางตอเนื่อง ประเทศไทยยังคงมีจุดแข็งดานความหลากหลายของ
ฐานการผลิตที่มีความแข็งแกรงในระดับโลก อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมมีแนวโนมปรับ
ตัวดีขึ้นและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

1.2 ผลการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 และใน 
ชวง 4 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจํากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
และการลดลงของขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิต ซึ่งจะเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไปและมีแนวโนมที่จะทําใหเศรษฐกิจไทยไมสามารถยกระดับการ
พัฒนาออกจากการเปนประเทศรายไดปานกลางไดในระยะเวลาที่เหมาะสมในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 
10 และในชวง 4 ปแรกของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 ที่เริ่มแสดงใหเห็นถึงจุดออนที่สําคัญของเศรษฐกิจ
ไทยประกอบดวย เศรษฐกิจชะลอตัวลงอยางรวดเร็วและมีความผันผวนมากขึ้น การสงออกของไทย
ปรับตัวลดลงทั้งในดานการสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม ลงทุนซึ่งเปนทั้งปจจัยสนับสนุนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะสั้นและปจจัยในการเพ่ิมศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว
ชะลอตัวลงมาก เสถียรภาพเศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณที่จะเปนขอจํากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาวมากขึ้น 

1.3 จุดออนที่สําคัญของเศรษฐกิจไทย การขยายตัวในเกณฑต่ําและมีความผันผวนมากขึ้นใน  
ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และในชวง 4 ปแรกของแผนพัฒนาฉบับที่ 11 รวมทั้งแนวโนมการลดลง
ของขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการสงออกและความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ตลอดชวงระยะเวลา 9 ปที่ผานมาสะทอนถึงจุดออนที่สําคัญ ๆ ของระบบเศรษฐกิจไทยทั้งทางดาน     
ปญหาเชิงโครงสราง เงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และปจจัยทางดานการดําเนินนโยบายและการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจ ประกอบดวย อุปสงคในประเทศยังมีจํากัดเมื่อเทียบกับขีดความสามารถในการ
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ผลิตทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังตองพ่ึงพิงอุปสงคในตลาดโลก มาตรการของภาครัฐในการเพ่ิม
อุปสงคภายในประเทศ (Domestic Economy)การขาดการลงทุนที่จําเปนและเพียงพอตอการยกระดับ
ศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากปจจัยแรงงานลดลง 
ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิต (Total Factor Productivity: TFP) ยังไมเพียงพอตอการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ความลาชาในการ
ปรับโครงสรางการผลิต ภาคการเงินและการคลังยังไมสามารถสนับสนุนการดําเนินยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตไดอยางเต็มที่ และการบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคยังมีขอจํากัดท่ีสําคัญ ๆ 
หลายประการ 

1.4 ปจจัยคุกคาม/ความเสี่ยงตอความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ประกอบดวย 

1) การปรับตัวเขาสูโครงสรางประชากรผูสูงอาย ุ
2)สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนและมีขอจํากัดในการสนับสนุนการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจไทย 
3) การแขงขันในตลาดการคาโลกยังมีแนวโนมที่จะอยูในเกณฑสูงและสรางแรงกดดันตอการ  

สงออกของไทยอยางตอเนื่อง 
4) การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนดานขีดความสามารถในการแขงขัน ทั้งในดาน (1) การเพ่ิมขึ้น

ของขีดความสามารถในการผลิตสินคาเกษตรขั้นปฐม เกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมข้ันตนในประเทศ 
2. การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

วิจัย และนวัตกรรม อยูในลําดับต่ําและการบริหารจัดการงานวิจัยขาดการบูรณาการใหมีเอกภาพตั้งแต
ระดับนโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัย และหนวยวิจัยหลัก ทําใหทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของประเทศไมชัดเจน มีความซ้ําซอน และยังมีขอจํากัดในการตอบ
โจทยการพัฒนาประเทศ เปนผลใหการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศลาชาไมทันตอการ
พัฒนาเทคโนโลยีของโลกตลอดจนมีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยในระดับต่ํา โดยภาค
การผลิตที่เปนคนกลุมใหญของประเทศอาทิเกษตรกรรายยอย วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม มีขอกัดในการเขาถึงและใชประโยชนผลงานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรม ขาดแคลนนัก
บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมทําหนาที่เชื่อมโยงระหวางผูผลิตและผูใชประโยชนงานวิจัย
ภาคเอกชนไมเขามาลงทุนในขั้นการแปลงงานวิจัยไปสูเชิงพาณิชยซึ่งมีความเสี่ยงและตองใชเงินลงทุนสูง
ซึ่งสะทอนจากดัชนีชี้วัดความสามารถในการแขงขันดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
ดังนั้น ถาประเทศไทยจะดําเนินการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรูปแบบเดิม จะทําใหการ
พัฒนาเทคโนโลยีของประเทศลาชาไมทันตอการพัฒนาเทคโนโลยีโลก ซึ่งจะทําใหประเทศไทยไม
สามารถพัฒนาเศรษฐกิจสูประเทศท่ีมีรายไดสูงไดตามเปาหมายในระยะ 20 ปขางหนา 

3. สถานการณและแนวโนมของสังคมไทย 
3.1 โครงสรางประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ

ฉบับที่ 12 โดยปี2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจํานวนสูงสุดและเริ่มลดลงอยางตอเนื่อง สงผลกระ
ทบตอศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 

3.2 คุณภาพคนไทยทุกกลุมวัยยังมีปญหา โดยแตละกลุมวัยยังมีปญหาสําคัญที่จะสงผลตอการ
ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคต ทั้งเรื่องพัฒนาการและสติปญญาตั้งแต
วัยเด็ก การขาดทักษะความรูความสามารถที่สงผลตอผลิตภาพแรงงานของประเทศ ปญหาดานสุขภาพ
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ในวัยผูสูงอายุที่สงผลตอภาระคาใชจายภาครัฐ กลุมเด็กปฐมวัย (0 – 5 ป) ยังมีปญหาพัฒนาการไม
สมวัย 

3.3 ครอบครัวพอแมเลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวขามรุนมีความเปราะบางสูงสงผลตอการเลี้ยงดู
เด็กใหเติบโตอยางมีคุณภาพ 

3.4 คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูของคนไทยยังอยูในระดับคอนขางต่ํา 
3.5 คนไทยมีแนวโนมเปนโรคไมติดตอมากขึ้นซึ่งเปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิต 
3.6 รายจายดานสุขภาพภาครัฐมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่องโดยเฉพาะรายจายของระบบ

หลักประกันสุขภาพภาครัฐ 
3.7 คนไทยสวนใหญยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมและไมตระหนักถึงความสําคัญของการ

มีวินัยความซื่อสัตยสุจริตและการมีจิตสาธารณะ 
3.8 ประเทศไทยยังมีปญหาดานความเหลื่อมล้ําในหลายมิต ิ

 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
(1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรับระบบการ

ผลิตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพ่ือคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

(2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้นการ
พัฒนาบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุน
การค้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

(3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ 
(4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เช่น 

ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา แรงงาน ฯลฯ 
(5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่นําไปสู่การ

พ่ึงตนเอง มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้

ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน สู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุก
ถิ่นที”่ 

 
ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดและนําไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของ
ภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด โดยคํานึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค รวมถึงยุทธศาสตร์ราย
สาขา รวมทั้งความสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
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และการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ได้ผ่านกระบวนการเห็นชอบร่วมกัน และ
เป็นที่ยอมรับของทุกภาค ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพ่ือสร้างสรรค์บรรยากาศที่
สวยงามมีเสน่ห์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่ามุ่งเน้น
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ หัตถสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่ งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ 
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ 
วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงใหม่ 
“นครแหงชีวิตและความมั่งคั่ง บนฐานของความสงางามทางวัฒนธรรม และศูนย์กลางการท่องเที่ยว 
การค้า การลงทุนระดับสากล ” 

 
พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการทองเที่ยวและบริการระดับสากล 
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่ง ในระดับ

ภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย 
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่บนพ้ืนฐานความสงางามทางวัฒนธรรมล้านนา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1:การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปัญญาจิตสาธารณะและ พัฒนา

ศักยภาพคนให้พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่        

มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 
 
ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพการพัฒนา ซึ่งมีความสําคัญต่อการกําหนดตําแหนงการพัฒนาของ
จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 
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Positioning 
1. เมืองศูนยกลางการทองเที่ยวและบริการระดับสากล : MICE City, Medical/Health Hub  
2. เมืองศูนยกลางการคา การลงทุนและการคมนาคมขนสง : Northern Landport 
3. เมืองแหงเกษตรปลอดภัย : Northern Food Valley 
4. เมืองศูนยกลางการศึกษานานาชาติสูสากล : Education Hub 
5. เมืองนาอยู : Eco-Town Eco-Village 
 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของ
ท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”  
 

พันธกิจ 
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรมตาม
กฎหมายบัญญัติ 
3. ส่งเสริมบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 -2564) 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6.ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
2ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 วิสัยทัศน์ 
“ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สู่เสริมสร้างเศรษฐกิจ มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตที่ดี ” 

 
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน  16  แนวทาง  ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา สิ่งสาธารณูปโภค   

สาธารณูปการ ภายในเขตตําบลบ้านแหวน 
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แนวทางท่ี 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาท้องถิ่น ภายในตําบล ระหว่างตําบล และอําเภอ  

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาชนอยู่ดีมีสุข 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมรายได้และกระจายรายได้แก่ประชาชน 
แนวทางท่ี 2 งานส่งเสริมการพัฒนาครอบครัว 
แนวทางท่ี 3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
แนวทางท่ี 4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความม่ันคงทางอาชีพและรายได้ของประชาชนตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
แนวทางท่ี 1 ป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
แนวทางท่ี 2 งานสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
แนวทางท่ี 3 งานส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
แนวทางท่ี 4 งานส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แนวทางท่ี 2  พัฒนาบุคลากร 
แนวทางท่ี 3  งานปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้ 
แนวทางท่ี 4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่ 1สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 2  งานฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
2.3 เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 2. ส่งเสริมเศรษฐกิจของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง 
 3. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
 4. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข ชุมชนเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 5. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและพัฒนา

กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 6. ประชาชนได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพ 
 7. ก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานครอบคลุมทั้งพ้ืนที่และให้เพียงพอต่อ

ประชาชน 
 

2.4 ตัวชี้วัด 
1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดย

จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง และความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 
หรือได้รับการแก้ไขปัญหา  

2.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
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2.5 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน 
ท่อระบายน้ํา สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ภายในเขตตําบลบ้านแหวน 
2) ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบ 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพ่ือเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาท้องถิ่น ภายในตําบล 
ระหว่างตําบลและอําเภอ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข 1) โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมรายได้และกระจาย
รายได้แก่ประชาชน 
2) โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนา
ครอบครัว 
3) โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
4) โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาความ
มั่นคงทางอาชีพและรายได้ของประชาชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 1) โครงการ/กิจกรรม ป้องกันรักษาและส่งเสริม

สุขภาพอนามัยของประชาชน 
2) โครงการ/กิจกรรม ด้านการสุขาภิบาลและ
สถานที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในชุมชน 
3) โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน  
4) โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
สวัสดิการและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมี
ส่วนร่วมในการบริหาร  

1) โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
2) โครงการ/กิจกรรม พัฒนาบุคลากร 
3) โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนา
สถานที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้ เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานราชการ
และรองรับการบริการสาธารณะที่อํานวย
ประโยชน์แก่ประชาชน  
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4) โครงการ/กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแพทย์
ฉุกเฉิน อาทิเช่น การฝึกอบรม จัดหา 
เครื่องมือ – เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น   

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

1)  โครงการ/กิจกรรม การสร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 2) โครงการ/กิจกรรม การฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
3)  โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการ
รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเช่น การคัดแยกขยะ  

 
2.6 กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 :ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พันธกิจ: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

กลยุทธ์การพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.ก่อสร้างปรับปรุงบํารุงรักษาถนน 

สะพาน ท่อระบายน้ํา สิ่งสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ภายในเขตตําบลบ้านแหวน 

ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ / รับ
ผลประโยชน์ต่อการก่อสร้างและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
และบริการสาธารณะภายในเขตเทศบาลตําบล
บ้านแหวน 

2.ก่อสร้างปรับปรุงบํารุงรักษา ระบบ 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาท้องถิ่น ภายในตําบล 
ระหว่างตําบล และอําเภอ 

รอ้ยละของประชาชนมีความพึงพอใจ / รับ
ผลประโยชน์ต่อการก่อสร้างและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
และบริการสาธารณะภายในตําบล ระหว่างตําบล 
และอําเภอ 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง / สํานักปลัดเทศบาล / กองคลัง 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 :ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาชนอยู่ดีมีสุข 
พันธกิจ: การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน อาทิเช่น การสร้างงานและอาชีพ 

กลยุทธ์การพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนารายได้และกระจาย
รายได้แก่ประชาชน 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรม / โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ 

2. ส่งเสริมการพัฒนาครอบครัว ระดบัความสําเร็จของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในการบริหารจัดการตนเอง 

3. การส่งเสริมและพัฒนายกระดับ
คุณภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

4. ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงทาง
อาชีพและรายได้ของประชาชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ
และรายได้ของประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักปลัดเทศบาล 
 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
พันธกิจ: 

1. ส่งเสริมการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
และพัฒนาระบบสาธารสุขเพ่ือคนทุกวัยมีสุขภาพดี 

2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษา กีฬา ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และส่งเสริมการกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

3. เสริมสร้างความม่ังคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
กลยุทธ์การพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

-ร้อยละของชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จดัการสุขภาพตนเองและชุมชน 

-ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

2. จัดให้มีการสุขาภิบาลและสถานที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในชุมชน  

-ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการ
สุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและ
วัฒนธรรมในชุมชน 

-ระดับคุณภาพของการจัดการศึกษานอกระบบ
และการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์เด็กเล็ก 
-ระดับคุณภาพของการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
และอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน 
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4. การส่งเสริมและพัฒนาด้านสวัสดิการและ
นันทนาการ 

-จํานวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการจัดสวัสดิการ
เพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัด
สวัสดิการด้านต่างๆ 
-ระดับคุณภาพของการจัดกีฬากิจกรรมเด็ก
เยาวชนและประชาชน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักปลัดเทศบาล / กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่: ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบ
สาน ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น , ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
พันธกิจ: พัฒนาด้านการบริหารและการปกครองตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยคํานึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

กลยุทธ์การพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
-ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วม 

2. การพัฒนาบุคลากร -ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
3. การพัฒนาและปรับปรุงสถานที่

ปฏิบัติงานเครื่องมือเครื่องใช้ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานราชการและ
รองรับการบริการสาธารณะแก่ประชาชน  

-ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของเทศบาล 

4. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแพทย์ฉุกเฉิน  

- ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ 
ให้บริการของเทศบาล 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักปลัดเทศบาล / กองช่าง / กองคลัง / กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบ
สุขของประชาชน , ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกัน บรรเทาสา
ธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน , ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
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ยุทธศาสตร์ที่5 :ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ: อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บํารุงรักษา และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในชุมชน 

กลยุทธ์การพัฒนา  ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
- ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วม 

2. การพัฒนาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

- ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วม 

3.การส่งเสริมและสนับสนุนการรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

- ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วม 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / สํานักปลัดเทศบาล 
 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่:  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นฐาน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและศักยภาพของเทศบาลตําบลบ้านแหวน จึงกําหนดจุดยืนทาง

ยุทธศาสตร์ (Positioning) เทศบาลไว้ใน 3ประเด็น คือ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นตําบลน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และการสร้างชุมชนเข้มแข็ งสังคม
ร่มเย็นเป็นสุขบนพื้นฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

Positioning 
๑. กลไกหลักในการเชื่อมประสานและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านแหวน 
๒. กลไกหลักในการสร้างเครือข่ายความมั่นคงและภูมิคุ้มกันทางสังคมเพ่ือให้สังคมเข้มแข็ง 

สร้างสังคมร่มเย็นเป็นสุข บนพื้นฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นต าบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
๑.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน  
1.2 จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดีและเพียงพอต่อประชาชน 
1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่สาธารณะตําบลบ้านแหวน วัด โรงเรียน ถนนและที่สาธารณะ

หมู่บ้าน เพ่ือความสวยงามและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน 
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๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๒.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพและโอกาสทางการศึกษา อินเทอร์เน็ตไร้สาย(WIFI) เพ่ือการศึกษาเรียนรู้

และเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ือให้ก้าวทัน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

2.2 ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในพ้ืนที่ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สิน ลดปัญหาอาชญากรรม อุบัติเหตุและปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 

2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาด้านสาธารณสุขร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ส่งเสริม
การออกกําลังกายของประชาชนทุกเพศทุกวัย  

2.4 จัดให้มีศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุประจําตําบลบ้านแหวน ศูนย์ประสานงานกองทุน
สวัสดิการนักกีฬา ศูนย์ประสานงานสวัสดิการ เพ่ือสิทธิเด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเพ่ือ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ชราบาลเพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุเป็นต้น  

2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของประชาชน งานฝีมือภูมิปัญญาของกลุ่มอาชีพ 
ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี แม่บ้าน ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพในการเกษตรและจัดให้มี
ตลาดรองรับ 

 
๓. ด้านการสร้างชุมชนเข้มแข็งสังคมร่มเย็นเป็นสุขบนพื้นฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
๓.1  ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นอัตลักษณ์ของคนในชุมชน ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสืบทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพ้ืนบ้านไม่ให้
สูญหาย “จากรุ่นสู่รุ่น”สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ระหว่าง
ชุมชนดั้งเดิมและชุมชนใหม่ เพ่ือให้การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและการอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข 

3.2 สร้างสนามกีฬาประจําตําบลที่ได้มาตรฐานและครบวงจร เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพที่ดี และมีสถานที่ในการทํากิจกรรมร่วมกัน  
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านแหวน มุ่งเน้นการพัฒนา จํานวน 

5ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข การพัฒนา
ด้านสังคมอยู่เย็นเป็นสุข การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการการ
พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
เชียงใหม่  
 
3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านแหวน  
จากข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ของตําบลบ้านแหวน สามารถนํามาวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตําบลบ้าน
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แหวน โดยการวิเคราะห์ตามหลักและวิธีการ SWOT คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อใช้
เป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาตําบลต่อไปดังนี้  

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน ( Weaknesses) 

1)ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร 
- มีความพร้อมทางด้านการบริการและมีขีด
ความสามารถในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน 
- มีทําเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์การคมนาคมขนส่งการ
โทรคมนาคมและการขนส่งสะดวกสบายอยู่ในเขต
ปริมณฑลของจังหวัดศูนย์กลางของภาคเหนือ 
(เชียงใหม่) 
- การบริหารงานภายในองค์กรมีโครงสร้างอํานาจ
หน้าที่ที่ชัดเจน 
- ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานของเทศบาล 
- มีฝ่ายบริหารที่มีประสิทธิภาพและมีฝ่ายนิติ
บัญญัติคอยทําหน้าที่ตรวจสอบการบริหารงานให้
เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
- มีจํานวนบุคลากรที่เพียงพอสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
2)ด้านเศรษฐกิจ 
- มีการประกอบอาชีพและการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่หลากหลายในชุมชน 
- มีแหล่งเงินทุนสําหรับผู้ประกอบการทั้งธุรกิจขนาด
กลางและธุรกิจขนาดย่อม 
- การค้าขายมีแหล่งกระจายสินค้าและบริการ
หลายแห่งในพื้นที่ 
-เป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมหลากหลาย อาทิ 
เช่นไม้แกะสลัก  
 
3) ด้านการท่องเที่ยว 
- มีทําเลที่ตั้งที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาด้านการค้า
การลงทุนและการท่องเที่ยว 
 

 
-การกําหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บางอย่างยังไม่ชัดเจน ทําให้เกิดการปฏิบัติงานที่
ซ้ําซ้อนหรือล่าช้า 
- ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความสําคัญในการมีส่วน
ร่วมต่อการบริหารงานของเทศบาลและการแก้ไข
ปัญหาในด้านต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รูปแบบของการประกอบอาชีพและการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังไม่สามารถพัฒนาและ
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มท่ี 
- ขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้และทักษะในการ
รวมกลุ่มอาชีพและแรงงานในชุมชนส่วนใหญ่
ออกไปทํางานนอกพ้ืนที่ 
- ประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจในการ
เข้าถึงช่องทางทางการตลาด และการเพ่ิมมูลค่า
ให้กับสินค้า 
 
- ขาดการส่งเสริมการประกอบการด้านธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและขาดการบูรณาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการ
ท่องเที่ยว 
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4) ด้านสังคม 
-ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในระบบชุมชนดั้งเดิม มี
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันของคนในชุมชน มีการ
รวมกลุ่มกันทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 
 
5) ด้านการศึกษา นันทนาการศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
- มีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านวัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
- มีสถานศึกษาที่สามารถรองรับการพัฒนา
ทางด้านการศึกษาได้ 
- มีบุคลาการในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถท้ัง
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ระบบการให้บริการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุมพ้ืนที่ 
 
6) ด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน 
-มีการคมนาคมที่สะดวกสบายการจราจรคล่องตัว
และมีรถโดยสารประจําทางให้บริการประชาชนได้
อย่างทั่วถึง 
- มีเส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมโยงถึงกันทุก
หมู่บ้าน และเข้าสู่อําเภอเมืองเชียงใหม่- เป็น
เส้นทางผ่านเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของ
จังหวัดเชียงใหม่ คือ หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านถวาย 
 
 
7) ด้านแหล่งน้ า 
-ในเขตพ้ืนที่ตําบลบ้านแหวนมีระบบส่งน้ําของ
ชลประทานไหลผ่าน ซึ่งประชาชนที่ทําการเกษตร
ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ําดังกล่าว  
8) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะเป็นเมืองน่าอยู่น่า
อาศัย 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

 
- ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมขาดการส่งเสริมและ
สนับสนุน ประชาชนไม่ให้ความสําคัญของกลุ่มคน
ดังกล่าว 
-มีประชากรแฝงอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เป็นจํานวนมาก 
โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว  
 
 
- บทบาทหน้าที่ของเทศบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องยังไม่มีความชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องถ่าย
โอนภารกิจต่างๆ 
- ขาดการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไปสู่เยาวชนซึ่งเป็นผู้สืบทอดรุ่นต่อๆไป 
-  ไม่มีการประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางด้าน
เศรษฐกิจของชุมชน 
 
 
 
 
 
-การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเกิดจากความ
ต้องการของชุมชนเป็นจํานวนมากแต่เทศบาลไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้
ทั้งหมดเนื่องจากมีงบประมาณในการดําเนินการ
จํากัด 
- ผิวทางจราจรบางแห่งคับแคบ ชํารุด เสียหาย ทํา
ให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว ไม่ได้รับความสะดวกต่อ
การคมนาคมและขนส่งสินค้า เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 
 

- ยังขาดระบบการดูแล รักษา เมื่อถึงฤดูฝน
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการระบายน้ํา 
ทําให้เกิดภาวะน้ําท่วมขังในพ้ืนที่ตําบลบ้านแหวน 

-ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทําลาย
สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้
ปริมาณขยะปัญหาน้ําเน่าเสียและปัญหามลพิษ
ทางอากาศมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9) ด้านการสาธารณสุข 
-มีกลุ่ม อสม.ในชุมชนที่มีศักยภาพ 
- มีการสนับสนุนพัฒนาด้านการสาธารณสุขอย่าง
ต่อเนื่อง 
- มีสถานบริการทางด้านสาธารณสุขให้บริการ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งของราชการและเอกชน 
- ประชาชนให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพ
อนามัยมากข้ึน 
 

 
 
-บุคลากรด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 
- ขาดอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการดําเนินงานด้านการ
กําจัดขยะ และไม่มีที่กําจัดขยะที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล 
- บทบาทหน้าที่ของเทศบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องยังไม่มีความชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องถ่าย
โอนภารกิจต่างๆ 
- ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน
สาธารณสุข 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

- นโยบายในการกระจายอํานาจ รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณจากราชการส่วนกลางสู่ท้องถิ่น ส่งผล
ให้การดําเนินงานด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ในชุมชน เอื้อต่อการบริหารจัดการ สะดวก 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
- รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสําคัญในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับประชาชน 
เพ่ือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
-การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จะส่งผลให้
เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และความมั่นคง เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของเทศบาล 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่าของสินค้าสร้างจุด
ขายและภาพลักษณ์และการขยายตลาดเพ่ือ
จําหน่ายสินค้าอาทิเช่น ไม้แกะสลัก เป็นผลผลิตที่มี
คุณค่า และมีความสําคัญ สร้างรายได้ให้กับประชาชน
เป็นจํานวนมาก และยังสามารถขยายตลาดไปยังแหล่ง
อ่ืน ๆ ได้อีก 
- นโยบายการพัฒนาของภาครัฐที่ กระจายสู่
ภูมิภาค มีส่วนในการเอ้ือประโยชน์ ทั้งทางด้าน
การค้า การลงทุน รวมทั้งช่วยกระตุ้นส่งเสริมและ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการของรัฐ 
เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และขยายโอกาสอย่าง

-การกระจายงบประมาณจากส่วนกลางสู่ชุมชนไม่
ทั่วถึง หรืองบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ท้องถิ่น
ไม่เพียงพอ 
-กฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนทางราชการในการ
ดําเนินงานด้านต่าง ๆ มีความซับซ้อน ก่อให้เกิด
ความล่ าช้ า ไม่สามารถแก้ ไขปัญหาได้อย่ าง
ทันท่วงท ี
- การเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรภายในเขต
เทศบาล ส่งผลให้ประชาชนมีระดับความต้องการ
ในการบริการด้ านต่างๆสู งทํ าให้ ไม่ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ครอบคลุมและท่ัวถึง 
-สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุต่อวัยทํางานและเด็กมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
-สภาพสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคม
ลักษณะต่างคนต่างอยู่ ส่งผลให้ขาดความตระหนัก
ในการมีส่วนร่วม (ร่วมดูแล ร่วมรับผิดชอบ ร่วม
แก้ไขปัญหา และร่วมพัฒนา) 
- กระแสทุนนิยมที่รุนแรงส่งผลกระทบต่อสภาพ
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมภายในชุมชน 
- ปัญหาการเมืองในระดับชาติที่ไม่แน่นอนส่งผล
ต่อการบริหารงานและการดําเนินโครงการต่างๆที่
ไม่ต่อเนื่อง 
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ทั่วถึง - ปัญหาเศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตช้าส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในชุมชน 
- นโยบายการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลไม่
ชัดเจนส่งผลต่อการวางแผนการพัฒนาของท้องถิ่น
ไม่เป็นไปตามที่วางไว้ 
 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่สําคัญและมีผลต่อการพัฒนาตําบลบ้านแหวนที่สําคัญ คือ 
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมของคนในชุมชน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสังคมเมืองและความเจริญ
ทางด้านวัตถุที่หลั่งไหลเข้ามาในพ้ืนที่ ทําให้ประชาชนทิ้งค่านิยมพ้ืนฐานดั้งเดิมของตนเอง รวมถึงระบบ
ข้อมูลข่าวสาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เข้าสู่ชุมชนและ
สิ่งที่ประชาชนนําเข้าสู่ชุมชนโดยไม่รู้ตัว ความรู้ความสามารถของคนในชุมชน ในการที่จะวิเคราะห์
สถานการณ์ต่าง ๆ ล้วนมีผลต่อการพัฒนาทั้งสิ้น  

ศักยภาพที่เด่นชัดของประชาชนในพ้ืนที่ตําบลบ้านแหวนซึ่งเป็นทุนทางสังคม หากได้รับการ
สนับสนุนจะทําให้เกิดความร่วมมือ ได้แก่ ประชาชนส่วนมากได้รับการศึกษาที่ดี การมีความเชื่อมโยง
เครือญาติ การยึดมั่นประเพณีนิยมที่ดีงามในสังคม ปัจจัยเหล่านี้ทําให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปใน
ทิศทางที่ดี เกิดความร่วมมือกันเป็นอย่างดี นโยบายของการบริหารงานของผู้บริหารเกิดจากแนวคิดการ
บริการประชาชน  มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม เน้นการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดของชุมชน 

ประชาคมอาเซียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 (2015) ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง
สําหรับประเทศไทย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจสําคัญในการจัดบริการสาธารณะให้
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเกิดจากเจตนารมณ์ที่ต้องการ
ให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนเกิดความร่วมมือ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของประเทศสมาชิก 
โดยมุ่งเน้นไปที่ 3 ประชาคม คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ภายใต้กระบวนการการเป็นประชาคมอาเซียนมี
ข้อกําหนดและข้อตกลงร่วมกันที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชนที่สุด จําเป็นต้องเล็งเห็นความสําคัญของการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน กําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและการ
บริหารงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อประเทศ
ไทยเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชนอาจกล่าวได้ดังนี้ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําให้เกิด
การรวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลค่าและมีช่องทางการกระจายสินค้าเพ่ิมมากขึ้นนอกจากนั้น จะเกิดการ
เรียกร้องจากกลุ่มนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มีการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคม เพ่ือให้การ
เคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่เป็นระบบและสะดวกต่อการขนส่ง รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จําเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ระบบไฟฟ้าและระบบประปา ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่
สามารถดําเนินการได้โดยลําพัง จําเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน  การหลั่งไหลเข้ามาของทุนต่างชาติที่จะเพ่ิม
มากขึ้นส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทบทวนบทบาทของตนในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตใน
พ้ืนที่โดยอาจจะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม เปิดรับวิสัยทัศน์ใน
กระบวนการผลิตแบบใหม่ เพ่ือยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายเรื่องการสร้างความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งปรับระบบการบริหารจัดการด้าน
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจะต้องดูแลทรัพยากรและจัดการอย่างเป็นระบบ โดยการเน้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโยการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นการจัดการบนพ้ืนฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน 
เพ่ือสร้างความรัก ความหวงแหนในทรัพยากร และก่อเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมเรื่องของการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือให้เกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจต้องทบทวนขอบเขตอํานาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีการบูรณาการการทํางานร่วมกันในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหา
สังคมและสาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด 
ความขัดแย้งทางสังคมและเชื้อชาติ และอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเน้นการจัดบริการสาธารณะให้ได้ตามมาตรฐานที่กําหนดในแต่ละงานหรือ
กิจกรรมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะต้องจัดสวัสดิการสังคมสําหรับเด็ก กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกาส
อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสําคัญกับการเข้าถึงการ
ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะทําให้ชุมชนมีการดํารงชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

5. การรักษาความสงบเรียบร้อย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีบทบาทในการเฝ้าระวัง
ปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้นรวมทั้งอาจต้องพัฒนาระบบและจัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพ
ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตลอดจนร่วมกับชุมชนในการกําหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้ทุก
คนอยู่ร่วมกันได้ภายใต้แนวคิดสังคมที่เอ้ืออาทรและมีความมั่นคง 

6. การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี  การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของ
การพัฒนาด้านต่าง ๆ เสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการ
จัดและส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนและชุมชนต้องพัฒนาประชาชนและชุมชนให้สามารถก้า วสู่
ประชาคมอาเซียนได้โดยต้องเน้น “การพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา”ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ในการจัดการศึกษา โดยการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษา
เพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือการสื่อสารที่ดี การพัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกและนําเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ทําให้
ประชาชนเกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีความเป็นสากลและมีคุณภาพ นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องจัดทําข้อมูลที่จําเป็นต่อแรงงานต่างชาติ เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิก
อาเซียนอ่ืน ๆ สําหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณีนั้น นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนแล้ว ยังต้องเป็นสื่อกลาง
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ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่างประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนในประเทศอาเซียนอ่ืนที่มีพรมแดนติดต่อกัน ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน การจัด
กิจกรรมเช่นนี้จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากข้ึน 

7. การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานด้าน
วิเทศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนเพ่ือรองรับเนื้องานด้านการต่างประเทศและความ
ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน และเพ่ือให้สามารถสื่อสารทําความเข้าใจกับประชาชนจากประเทศอ่ืน
ที่มาติดต่อราชการได้ 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต าบลบ้านแหวน  
ได้รวบรวมข้อมูลจากการประชาคมหมู่บ้าน นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของ

ประชาชนโดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมในพื้นที่ตําบล
บ้านแหวน โดยสรุปได้ดังนี้ 

1. สถานการณ์ทางสังคม 
เทศบาลตําบลบ้านแหวนตั้งอยู่ห่างจากอําเภอหางดง ประมาณ 2 กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่างจาก

อําเภอเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ประมาณ 11 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 108 
(ถนนสายเชียงใหม่ – ฮอด) มีเนื้อที่รวมประมาณ 14 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,325ไร่ มี
หมู่บ้านทั้งหมด จํานวน 13 หมู่บ้าน มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด จํานวน 5,061 ครัวเรือน ประชากร
รวมทั้งสิ้น 10,362 คน แยกเป็นชาย 4,915 คน หญิง 5,447 คน  

2. เศรษฐกิจ 
ประชากรส่วนใหญ่ของตําบลบ้านแหวน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปค้าขายประกอบธุรกิจส่วนตัว  

รับราชการลูกจ้างในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมในครัวเรือน และการเกษตรกรรม รายได้
เฉลี่ยต่อคนต่อปีของคนในพื้นที่ 83,769 บาท / คน / ปี 

3. เทคโนโลยี 
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับแล้วว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และมี

บทบาทสําคัญในด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริหารสังคม 
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการศึกษา เทศบาลตําบลบ้านแหวนได้ให้ความสําคัญ เล็งเห็น
ประโยชน์และคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงจําเป็นจะต้องพัฒนาระบบ
สารสนเทศ โดยมีพ้ืนฐานอยู่บนหลักการพัฒนาร่วมกันระหว่างงานทางการศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถประสานการดําเนินงาน และการนําทรัพยากรมาใช้ในการบริหารการวาง
แผนการพัฒนา ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. สภาพแวดล้อม 
เทศบาลตําบลบ้านแหวน ได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมในชุมชน ซึ่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่

เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นล้วนเกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์แทบทั้งสิ้นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ต้องเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว เกิดมลพิษขึ้นเกือบทุกด้านผู้ที่จะได้รับผลกระทบ ก็คือ คนที่อยู่อาศัยใน
ชุมชนนั้นๆนอกจากนั้นยังก่อให้เกิดการแย่งชิงเพ่ือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่เหลืออยู่สร้างปัญหา
ความขัดแย้งขึ้นในสังคม ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้หากทุกคนในชุมชนร่วมกันเข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นอย่างจริงจังทั้งที่ลงมือกระทําด้วยตนเองตลอดจนประสานงาน
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กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถฟ้ืนฟูบูรณะให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
กลับคืนสภาพมาอย่างเดิมได้ 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

บริการชุมชนและ
สังคมการเศรษฐกิจ 
 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

กองช่าง 
อบจ. 

กองคลัง,ส านัก
ปลัดฯ,กอง
การศึกษา,กอง
สาธารณสุขฯ 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านประชาชนอยู่ดีมี
สุข 

การเศรษฐกิจ 
บริการชุมชนและ
สังคมการ
ด าเนินงานอ่ืน 
 
 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน, แผนงาน
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน, แผนงาน
การเกษตร, แผนงาน
งบกลาง 

ส านักปลดั 
 

กองคลัง,กองช่าง, 
กองการศึกษา, 
กองสาธารณสุขฯ 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมอยู่เย็นเป็น
สุข 

บริการชุมชนและ
สังคมการ
ด าเนินงานอ่ืน 
 

แผนงานสาธารณสุข,  
แผนงานเคหะและ
ชุมชน, แผนงาน
การศึกษา, แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ ,
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน, 
แผนงานสังคม
สงเคราะห์  

ส านักปลดัฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุข
ฯ 

กองคลัง,กองช่าง 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
และการมีส่วนร่วมใน
การบริหาร 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 
บริหารทั่วไป 
การด าเนินงานอ่ืน 
 
 
 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป, แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน, แผนงาน
เคหะและชุมชน, 
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน, 
แผนงานการศึกษา, 
แผนงานสาธารณสุข  
 

ส านักปลดัฯ 
กองคลังฯ 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
ฯ 
กองสาธารณสุข
ฯ  
 

- 

3 การน าแผนพฒันาท้องถิน่ไปสู่การปฏบิตั ิ



๕๒ 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลบ้านแหวน 

 

 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานการเกษตร ,
แผนงานสาธารณสุข, 
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป, แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ส านักปลดั,  
กองสาธารณสุข
ฯ กองช่าง 
 

กองการศึกษาฯ 
กองคลัง 

 



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

 ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 2 kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง

13,000  - 10000 5000 5000  ส านักปลัด

2  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

 ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 
พกิเซล ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 1 
เคร่ือง

17,700  -  -  -  ส านักปลัด

3  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

 ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) 
แบบ 16 ช่อง

64,000  -  -  -  ส านักปลัด

4  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

 ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  Hard dish CCTV 4 TB. จ านวน
 1 เคร่ือง

5,000  -  -  -  ส านักปลัด

5  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

 ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

 กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล  - 27,300  -  -  ส านักปลัด

6  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

 ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

 แฟลชกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล  - 10,500  -  -  ส านักปลัด

7  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

 ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว  เคร่ืองท าน้ าร้อน จ านวน 1 เคร่ือง  - 15,000  -  -  ส านักปลัด

8  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

 ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ส านักงาน  ตู้ชุมสายโทรศัพท์  - 60,000  -  -  ส านักปลัด

 งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลบา้นแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย

9  แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

 ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ  เคร่ืองรับส่งวทิยุระบบ VHF/FM 
ชนิดประจ าที่ ขนาด 10 วตัต์

 -  28,000  -  -  -  งานปอ้งกัน/ส านัก
ปลัด

10  แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

 ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์อื่น  เล่ือยโซ่ยนต์ ขนาด 2 แรงม้า 
ความยาวไม่น้อยกวา่ 12 นิ้ว 
จ านวน 2 เคร่ือง

 -  30,000  30,000  30,000  30,000  งานปอ้งกัน/ส านัก
ปลัด

11  แผนงานเคหะชุมชน  ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ  จัดซ้ือดิจิตอล มิเตอร์ จ านวน 1 
เคร่ือง

 -  21,000  -  -  -  กองช่าง

12  แผนงานเคหะชุมชน  ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ  จัดซ้ือไม้ชักฟวิส์แรงสูง จ านวน 1 
ชุด

 -  30,000  -  -  -  กองช่าง

13  แผนงานเคหะชุมชน  ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

 จัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย
กวา่ 2,400 ซีซี

 -  957,000  -  -  -  กองช่าง

14  แผนงานเคหะชุมชน  ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

 โครงการจัดซ้ือรถกระเช้าเพื่อ
สนับสนุนงานไฟฟา้

 -  2,100,000  -  -  -  กองช่าง

15  แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและ
นันทนาการ

 ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์อื่น  จัดซ้ือโต๊ะและเก้าอี้ม้าหนิอ่อน ใน
สนามกีฬาเทศบาล

 -  14,000  -  -  -  กองการศึกษา

16  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

 ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  จัดซ้ือจอโปรเจคเตอร์ จ านวน 2 
จอ

 -  5,000  -  -  -  ส านักปลัด

17  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

 ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  จัดซ้ือเคร่ืองโปรเจคเตอร์ จ านวน
 2 จอ

 -  -  16,900  16,900  -  ส านักปลัด



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย

18  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

 ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์อื่น  จัดซ้ือเคร่ืองปั๊มน้ า จ านวน 1 
เคร่ือง

 -  5,000  -  -  -  ส านักปลัด

19 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ฯ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด , กองคลัง
20 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  คอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เทศบาลต าบลบา้นแหวน

21 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ - - 10,000 - - เทศบาลต าบลบา้นแหวน

22 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก 4,300 21,500 21,500 25,100 21,500 เทศบาลต าบลบา้นแหวน

23 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน  ครุภณัฑ์ตู้เก็บเอกสารต่าง ๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด , กองคลัง
24 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน  โต๊ะ เก้าอี้ ท างาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด , กองคลัง
25 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน  โต๊ะหมู่บชูา - - 8,500 8,500 - ส านักปลัด
26 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน  โต๊ะ เก้าอี้   เต้นทบ์ริการประชาชน 100,000 - - - ส านักปลัด

27 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว  เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย คอแข็ง
 จ านวน 3 เคร่ือง

60,000 - - - ส านักปลัด

28 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว  เคร่ืองตัดแต่งกิ่งไม้ พุ่มไม้ - - 17,500 - ส านักปลัด

29 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ - 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด

30  แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

 ติดต้ังกล้องวงจรปดิภายในต าบล
บา้นแหวน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ส านักปลัด

31  แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง  ครุภณัฑ์เพื่อใช้ในงานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด

32  แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์
หรือการแพทย์

 ครุภณัฑ์เพื่อใช้ในงานบริการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย

33  แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ก่อสร้าง  เล่ือยยนต์ 40,000 - - - ส านักปลัด

34  แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์การเกษตร  เคร่ืองสูบน้ า - - 30,000 30,000 ส านักปลัด

35 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง
36 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน  ครุภณัฑ์ตู้เก็บเอกสารต่าง ๆ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง
37 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน  โต๊ะ เก้าอี้ ท างาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง
38 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง
 รถบรรทกุ (ดีเซล) แบบดับเบิ้ล
แค็บ 4 ประตู

700,000 - - - กองช่าง

39 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์   ครุภณัฑ์ส ารวจ  ครุภณัฑ์ส ารวจ อาทเิช่น กล้อง 
ขาต้ังกล้อง สตาร์ฟ ล้อวดัระยะ 
ฯลฯ

50,000 - - - กองช่าง

40 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

 รถจักรยานยนต์ 50,000 - - - กองช่าง

41 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ  เคร่ืองเสียง 200,000 - - - กองช่าง
42 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์อื่น  เวทสี าเร็จรูป 120,000 - - - กองช่าง
43 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์การเกษตร  เคร่ืองพน่หมอกควนั,เคร่ืองพน่

ฝอยละออง
- - 150,000 - กองสาธารณสุขฯ

44 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองสาธารณสุขฯ
45 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน  ครุภณัฑ์ตู้เก็บเอกสารต่าง ๆ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองสาธารณสุขฯ
46 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน  โต๊ะ เก้าอี้ ท างาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองสาธารณสุขฯ
47 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ
48 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน

ส านักงาน
- - 17,000 17,000 17,000 กองการศึกษาฯ



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย

49 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์   เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 
จ านวน 1 เคร่ือง

- - 2,500 2,500 2,500 กองการศึกษาฯ

50 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบที่ 1

- - 10,000 - - กองการศึกษาฯ

51 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน  ครุภณัฑ์ตู้เก็บเอกสารต่าง ๆ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษาฯ
52 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน  โต๊ะ เก้าอี้ ท างาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษาฯ
53  แผนงานการศาสนา 

วฒันธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์กีฬา  เคร่ืองออกก าลังกายส าหรับ
ผู้สูงอายุ จ านวน 13 หมู่บา้น

350,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษาฯ

54  แผนงานการศาสนา 
วฒันธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์กีฬา  เคร่ืองออกก าลังกายส าหรับสนาม
กีฬาเทศบาลต าบลบา้นแหวน

600,000 - - - กองการศึกษาฯ

55  แผนงานการศาสนา 
วฒันธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์กีฬา  เคร่ืองออกก าลังกายส าหรับ
หมู่บา้น จ านวน 13 หมู่บา้น

800,000 - - - กองการศึกษาฯ

 4,344,000  4,644,300  1,643,900  1,455,000  1,396,000รวม



 

 
 

 
 
 

 
1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2561) เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
1.2แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นประกอบด้วย 
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 5 คะแนน 

4 การติดตามและประเมินผล 



 

 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 
คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและ

ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

1.3แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเด็นการพิจารณา  

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่การติดตามหมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีก าร
ด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/
กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ



 

 
ด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรื อระหว่าง
หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผลคือ การตรวจสอบผล
การด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วซึ่งการ
ประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่
ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือ
ว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างการ
ด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้
ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน ได้แก่แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
บ้านแหวน ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลง
โครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน เป็น
การตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผล
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านแหวนในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการ
ด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านแหวน โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล  
 

2.1เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.

2548และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่
หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได ้

ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไรซึ่ง “ระบบติดตาม”และ“ระบบประเมินผล”
จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงานโดยเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผลมี ดังนี้ 

วิธีการประเมินโครงการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนินงานแก่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนจะเป็น
ผู้ด าเนินการประเมินโดยอาจใช้การสังเกต การสอบทาน หรือแบบสอบถามในการประเมินผล 

(1) เกณฑ์ความก้าวหน้าจะใช้ตัวชี้วัด 2 ประการคือ 



 

 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จมีกี่โครงการอะไรบ้าง 
 ระยะเวลาที่ด าเนินการว่าบรรลุเป้าหมายตามเวลาหรือไม่ 

(2) เกณฑ์ประสิทธิภาพใช้ตัวชี้วัด 1 ประการคือ 
 การประหยัดทรัพยากรการจัดการเช่นมีการปรับลดค่าใช้จ่ายจากที่ตั้งไว้หรือไม่ 

(3) เกณฑ์ประสิทธิผลใช้ตัวชี้วัด 2 ประการคือ 
 ระดับการบรรลุเป้าหมาย เช่น บรรลุเป้าด้านเศรษฐกิจ สังคม 
 ระดับการมีส่วนร่วมของระชาชน ว่ามีจ านวนเท่าใด 

(4) เกณฑ์ผลกระทบใช้ตัวชี้วัด 1 ประการคือ 
 ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นเช่นใดอาทิรายได้ โอกาสทางการศึกษา 

(5) เกณฑ์ความสอดคล้องใช้ตัวชี้วัด1 ประการคือ 
 ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประเมินว่า

โครงการนั้นตอบสนองต่อข้อเรียกร้องหรือค าร้องทุกข์  ร้องเรียน ของ
ประชาชนหรือไม่  

(6) เกณฑ์ความยั่งยืนใช้ตัวชี้วัด 1 ประการคือ 
 ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ ประเมินว่าการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม

ระเบียบหรือไม่ 
(7) เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ ใช้ตัวชี้วัด 1 ประการคือ 

 ประเมินว่าการด าเนินโครงการนั้นๆ  มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ  
สังคม และวัฒนธรรมหรือไม่ 

 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FrameworkModel (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-

Solving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) 

หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 



 

 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 

(Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
 

 
จากแผนภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมี

ความจ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 
ประการดังที่กล่าวมาแล้ว เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 

ระดับ ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับ
รัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยก
ย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือ องค์การ

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology

) 



 

 
บริหารส่วนต าบล หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรใน
หมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่ เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองใน
ระดับชาติ ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้อง
อาศัยภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจาก
ส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการ
ส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะ
เป็นอย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมือง
ระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยน
กันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการ
ปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นที่จะต้อง
ทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้า
กับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมือง
ท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่น
เหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งใน
บางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็น
หน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อม
ของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(ChangeAgent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควร ท าให้ยังมีประชากรที่

ยากจนอยู่      เป็นสาเหตุของปัญหาอ่ืนๆที่กระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหายาเสพติด ปัญหาสิทธิสตรีและเด็ก ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้นรวมถึงปัญหาประชาชน
เรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่ม
กันหนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกจ่ายสิ่งของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพราะต้องเอาเวลาไปท างานหาเงินเพ่ือเลี้ยงชีพ หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับ
นโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการ
ส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 



 

 
ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก“ตนเป็นที่

พ่ึงแห่งตน” และหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงานองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงาน

ในแต่ละพ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของ
คนพุทธ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บาง
พ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่
ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสิน
ก าหนดนโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการ
ตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น 
บุคลากรในองค์กร จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผล
โดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งใน
สังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุก
อย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอส าคัญ
เพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท า
เว็บไซต์องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การ
เผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้
ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือ
น าไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 เทศบาลต าบลบ้านแหวน มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การ
พัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไรบ้าง 
- แนวโน้มการยกฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณของรัฐบาลให้กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 



 

 
 
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ 

โดยมี ไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรอง
ต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละ
ประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean ได้รวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ซ่ึงจะส่งผลให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC 
เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

จากการที่เทศบาลต าบลบ้านแหวนได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ 
ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล
ต าบลบ้านแหวน     ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลต าบลบ้านแหวน ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ
การหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือแรงงาน การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น ถนนเชื่อมสู่แหล่งเศรษฐกิจต่าง ๆ ป้ายสัญญาณไฟจราจร เป็นต้น 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข 
การเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียน มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น ประชาชน

ในพ้ืนที่ยังขาดวิทยาการหรือองค์ความรู้ต่าง ๆที่ทันสมัยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ของตนเอง ให้ตอบสนองต่อตลาดได้อย่างยั่งยืน รวมถึงปัญหาการให้ความส าคัญกับสถาบัน
ครอบครัวลดน้อยลง ขาดการพูดคุยกันของคนในครอบครัว จึงท าให้เกิดปัญหาครอบครัวต่าง ๆ ตามมา 
เช่น ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น  

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
การสาธารณสุข 
การเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียน มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น ท าให้วิถี

ชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมของสังคม ประชาชนให้ความส าคัญกับการท ามา
หากินมากกว่าคุณภาพชีวิตของตนเอง อาทิเช่น ขาดการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ โดยหันไปบริโภค
อาหารที่ให้ความสะดวกสบายหรือฟาสต์ฟู้ดแทนอาหารหลัก 5 หมู่ ก่อให้เกิดปัญหาปัญหาสุขภาพต่าง ๆ 
ตามมา และการหลั่งไหลการเข้ามาของประชากร ท าให้อาจน าโรคต่าง ๆ เข้ามาในพ้ืนที่ อาทิเช่น โรค
เอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย 

 



 

 
 

 การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆ

ในอาเซียน ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านแหวนจึงได้เริ่มต้นสนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและเยาวชน
และประชาชนทั่วไปอาทิเช่น โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษสู่สังคมประชาคมอาเซียน 
เพ่ือน าร่องไปสู่โครงการอ่ืนๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพ้ืนที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษ
เพ่ิมมากข้ึนต่อไป  

 ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมาก

ขึ้น เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนา
ที่แตกต่างกัน เช่น ชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวในวัดที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่าง
รู้เท่าไม่ถึงการณ ์เป็นต้น 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี

การพัฒนาและการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน สร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม 
เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการ
ส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องเรียนรู้ถึงความ
แตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ เพ่ือการปฏิบัติตนต่อผู้มาเยือนได้อย่างถูกต้อง 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง 

รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดย
ล าพัง 

 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็น
ต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็น
ชาวต่างชาติ 

 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลต าบลบ้านแหวน ต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความ
สงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น 
อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากข้ึนทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจ
เกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทย
มากขึ้น 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 



 

 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นเมือง
ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางทั้งการท่องเที่ยวการค้า และการลงทุนเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
คือ ท าให้มีปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้น ฉะนั้นในแต่ละพ้ืนที่จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการขยะเหล่านี้ไม่ให้
ตกค้างรวมถึงลดต้นทุนในการจัดเก็บขยะ ซึ่งปัจจุบันในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
เชียงใหม่ มีภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านการจัดเก็บขยะค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องน าไปฝังกลบที่อ าเภอ
ฮอด ประกอบกับความหนาแน่นของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ที่มีเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นหากประชาชนไม่
ร่วมมือร่วมใจกันในการจัดระเบียบการจัดเก็บขยะอย่างจริงจัง อาจส่งผลให้งบประมาณด้านการก าจัดขยะ
สูงขึ้นกว่าเดิมได้ในอนาคต 
  


