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คํานํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ กํ า หนดให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา ซึ่ ง เป น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่ น เพื่อเปนการกํ าหนดทิ ศทางและเปาหมายในการพัฒนา
ทองถิ่นของแตละทองถิ่น ทั้งนี้ใหตรงกับสภาพปญหา ความตองการและศักยภาพของแตละทองถิ่น
เทศบาลตําบลบานแหวน จึงไดกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
และกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม
เทศบาลตําบลบานแหวน ไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา(พ.ศ.๒๕๕9–๒๕๖3)
เพื่อเปนแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวน ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาใหบรรลุเปาประสงคและ
วัตถุประสงคในการพัฒนา เปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามป การจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป และแผนการดําเนินงานตอไป
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บทที่ ๑
บทนํา
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานแหวน เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่
กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานแหวน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ
และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุท ธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุท ธศาสตรการพัฒนาจังหวั ด
เชี ย งใหม ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม
ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ แผนชุมชน และนโยบายในการพัฒนาของผูบ ริหารทองถิ่น
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานแหวน จึงเปนกระบวนการกําหนด
กรอบทิศทางการพัฒนาใหมุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต สามารถจัดสรรทรัพยากร
ที่ มีอ ยู อ ย างจํ ากั ด ไดอ ย า งมีป ระสิท ธิ ภาพและทั่ ว ถึ ง โดยกํ าหนดสภาพการณที่ ตอ งการบรรลุ และ
แนวทางในการบรรลุถึงสภาพการณนั้น บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดาน
และเปนระบบ สอดคลองกับศักยภาพของเทศบาลตําบลบานแหวน และปญหา/
ความตอ งการของประชาชน ทั้ งนี้ เพื่อ ใหแผนยุท ธศาสตรการพั ฒนาของเทศบาลตําบลบ านแหวน
สามารถนําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพราะ
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนการจัดโอกาสทางดานการจัดการใหผวู างแผนมีสายตากวางไกล
มองเหตุก ารณตาง ๆ ในอนาคตที่ อ าจเกิ ด ขึ้น เชน การเปลี่ย นแปลงดานเทคโนโลยี ป ญ หา ความ
ตองการของประชาชนในสังคมนั้น ซึ่งสิ่งเหลานี้อาจสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคกร
ดั ง นั้ น องค ก รจํ า เป น ต อ งเตรี ย มตั ว และเผชิ ญ กั บ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น อั น เนื่ อ งมาจากความผั น ผวนของ
สิ่งแวดลอม ไดแก สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เปนตน
๒. ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหม ๆ เขามาในองคกร ทั้งนี้เนื่องจากปรัชญาของการ
วางแผนยึ ด ถื อ และยอมรั บ เรื่ อ งการเปลี่ย นแปลง ไมมี สิ่ งใดอยู อ ย า งนิรั น ดรจึ งทํ า ให มี ก ารยอมรั บ
แนวความคิดเชิงระบบเขามาใชในองคกรยุคปจจุบัน
๓. ทํ า ให ก ารดํ าเนิ นการขององค ก รบรรลุ ถึ งเป า หมายที่ ป รารถนาทั้ งนี้ เ พราะการวางแผน
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาเป น งานที่ ต อ งกระทํ า เป น จุ ด เริ่ ม แรกของทุ ก ฝ า ยในองค ก ร ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป น
หลักประกันการดําเนินการเปนไปดวยความมั่นคงและมีความเจริญเติบโต
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๔. เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอนเพราะการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทําใหมองเห็นภาพรวมขององคกรที่ชัดเจนและยังเปนการอํานวยประโยชนในการจัดระเบียบขององคกร
ใหมีความเหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งขึ้น เปนการจําแนกงานแตละแผนกไมใหเกิดความซ้ําซอนกัน
๕. ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงานเนื่องจากการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปน
การกระทําโดยอาศัยทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยตาง ๆ มาเปนตัวกําหนดจุดมุงหมายและแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนในอนาคตอยางเหมาะสมกับสภาพองคกรที่ดําเนินอยู
6. เพื่อใหประชาชนไดรับทราบถึงแนวทาง ทิศทาง หรือกรอบของการบริหารงานขององคกรซึ่ง
นําไปสูก ารวางแผนการปฏิบัติการใหบรรลุผลตามภารกิจ วัตถุประสงค กลยุทธ เปาหมายที่กําหนดไวและ
สามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง
7. เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาสามปและแผนพัฒนาประจําปที่ชัดเจน
กลาวโดยสรุปวา ไมมีองคกรใดที่ประสบความสําเร็จไดโดยปราศจากการวางแผน ดังนั้นการ
วางแผนจึงเปนภารกิจอันดับแรกที่มคี วามสําคัญของกระบวนการจัดการที่ดี
1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น จัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยงของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนาและ
ประเด็นที่เกี่ยวของ ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพื้นที่
เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
จากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและขอมูล นํามา
วิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
๓. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสนอผูบริหาร
ทองถิ่น
๔. ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร า งแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา และประกาศใช แ ผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การวางแผนที่ดียอมสงผลใหเกิดประโยชนดังตอไปนี้
๑. การบรรลุจุดมุงหมาย การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดมุงหมายปลายทางเพื่อใหองคกรบรรลุ
จุดมุงหมายที่กําหนดให การกําหนดจุดมุงหมายจึงเปนงานขั้นแรกของการวางแผน ถาจุดมุงหมายที่
กําหนดมีความแจมชัดก็จะชวยใหการบริหารแผนมีทิศทางมุงตรงไปยังจุดมุงหมายที่กําหนดไวไดอยาง
สะดวกและเกิดผลดี
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๒. การประหยั ด การวางแผนเกี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการคิ ด วิ ธี ก ารให อ งค ก รบรรลุ ถึ ง
ประสิทธิภาพ เปนการใหงานในฝายตาง ๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ดําเนินมีความตอเนื่องกัน
กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตาง ๆ ที่ทํา ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการใชประโยชนจากทรัพยากรตาง ๆ
อยางคุมคา นับวาเปนการลดตนทุนที่ดี กอใหเกิดการประหยัดแกองคกร
๓. การลดความไม แน นอน การวางแผนชว ยลดความไมแ นนอนในอนาคตลงเพราะการ
วางแผนเปนงานที่เกี่ยวของกับการคาดการณเหตุการณในอนาคต การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเปนผล
มาจากการวิเคราะหพื้นฐานของขอเท็จจริงที่ปรากฏขึ้น แลวทําการคาดคะเนเหตุการณในอนาคตและ
ไดหาแนวทางพิจารณาปองกันเหตุการณที่จะเกิดขึน้ ไวแลว
๔. เปนเกณฑในการควบคุม การวางแผนชวยใหผูบริหารไดกําหนดหนาที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี้
เพราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งที่แยกกันไมออกเปนกิจกรรมที่ดําเนินการคูกัน อาศัยซึ่งกัน
และกัน กลาวคือถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถมีการควบคุม กลาวไดวาแผนกําหนดจุดมุงหมายและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานในหนาที่การควบคุม
๕. เปนการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค การวางแผนเปนพื้นฐานดานการ
ตัดสินใจเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดแนวความคิดใหม ๆ ที่สามารถนํามาใชประโยชนแกองคกร และยังเปนการ
สรางทัศนคติตามอนาคตระหวางคณะผูบริหาร
๖. เปนการพัฒนาแรงจูงใจ ระบบการวางแผนที่ดีจะเปนการบงชี้ใหเห็นถึงความรวมแรงรวม
ใจในการทํางานของผูบริหาร สมาชิกในองคกร และประชาชนในเขตพื้นที่ และยังเปนการสรางแรงจูงใจ
ใหเกิดขึ้นระหวางกลุมผูป ฏิบัติหนาที่และองคกรไดเปนอยางดี นอกจากนั้น การวางแผนยังเปนเครื่องมือ
ฝกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสําหรับผูบ ริหารในอนาคต
๗. การพั ฒ นาการแข ง ขั น การวางแผนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทํ า ให อ งค ก รมี ก ารแข ง ขั น กั น
มากกวาองคกรที่ไมมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวของกับการขยาย
ขอบขายการทํางาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต
๘. ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี การวางแผนไดสรางความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุ
จุดมุง หมายขององคกร ทําใหกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดวางไวมุงไปที่จุดมุงหมายเดียวกัน มีการจัดประสานใน
ฝายตาง ๆ ขององคกรเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในงานฝายตาง ๆ ขององคกรเพื่อหลีกเลี่ยงความ
ซ้ําซอนในงานแตละฝายขององคกร
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บทที
บทที่ 2 : สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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บทที่ ๒
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.1 (1) สภาพทั่วไป
คําขวัญประจําตําบลบานแหวน
“ ประเพณีเลิศล้ํา
ประชาอยูรม เย็น

วัฒนธรรมงามเดน
บานแหวนเนนพัฒนา ”

ตําบล “บานแหวน ” เดิมมีช่ือวา “บานหนองแหวน ” เพราะมีหนองน้ําแหงหนึ่งในหมูบาน
หนองน้ํานีต้ ั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของหมูบ าน มีความลึกและกวางเปนอยางมาก เปนที่อยูอาศัย
และที่ทํามาหากินของชาวบาน และไดมผี นู ําหมูบานซึ่งมีศักดิ์เปนกํานันในสมัยปจจุบัน ชื่อวา“พญามโน”
ไดปกครองดูแลลูกบานซึ่งเปนหมูบานเล็กๆ มีอยูไมกี่หลังคาเรือน ทานพญามโนปกครองลูกบานดวย
คุณธรรม อยูมาวันหนึ่ง แมปน เปนชาวบานในหมูบานนี้ไดออกหาปลาที่หนองน้ําแหงนี้ตามปกติ และได
พบแหวนโบราณติดมากับสวิงหาปลา จึงนําแหวนวงนัน้ ไปใหพญามโน เมื่อชาวบานทราบขาวก็พากันไป
ดูเปนจํานวนมาก ตอมาชาวบานในแถบนั้นไดพบสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในหมูบาน ตางก็ลงความเห็นวาเปน
ความศักดิ์สทิ ธิ์ของแหวนวงนั้น และเชื่อกันวาแหวนวงนั้นถาไปอยูที่ใคร หรือผูใดครอบครองแหวน มักมี
เรื่องราวเกิดขึ้นกับคนๆนั้นเสมอ นับตั้งแตนั้น เปนตนมา ก็ไมมีใครครอบครองแหวนวงนั้นและตกลงกัน
วา ควรเปนสมบัติของหมูบานจึงไดตั้งชื่อหมูบ านวา“บานแหวน”
เทศบาลตําบลบานแหวน เดิมเปนสภาตําบล ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13
ธันวาคม 2515 ซึ่งมีฐานะเปนสวนหนึ่งของราชการบริหารสวนภูมิภาค หลังจากนั้นไดมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 โดยอาศัยมาตรา 40 และ 41 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ใหจัดตัง้ สภาตําบลบานแหวนเปนองคการบริหาร
สวนตําบลบานแหวน มีผลตั้งแตวันที่ 23 ธันวาคม 2539 ตอมากระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็น
วา องคการบริหารสวนตําบลบานแหวน มีสภาพเหมาะสม สมควรใหจัดตั้งเปนเทศบาลตําบล จึงอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 42 แหง พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 และมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
จึ ง จั ด ตั้ ง องค ก าร บริ ห ารส ว นตํ า บลบ า นแหวน เป น เทศบาลตํ า บลบ า นแหวน ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 27ตุลาคม 2552 และใหมีฐานะเปนเทศบาลตําบลบานแหวน นับตั้งแต
วันที่ 27 ตุลาคม 2552 เปนตนมา
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ตราสัญลักษณประจําเทศบาลตําบลบานแหวน

องคประกอบตราสัญลักษณ
มีรูปเปนวงกลมสองวงซอนกัน โดยภายในวงกลมเล็กดานในมีรูปแหวนวงใหญ 1 วง ดาน
ในของแหวนมีรูปบาน 1 หลัง และมีกอนเมฆลอยอยูบนทองฟา ซึ่งบงบอกถึงเอกลักษณของ ชื่อตําบลและ
แสดงใหเห็นวา ประชาชนในตําบลบานแหวนอยูกันเปนครอบครัวที่อบอุนจากสัญลักษณ ที่เปนบานและ
ทองฟาที่แจมใส ความหมายขององคประกอบตราสัญลักษณมรี ายละเอียดดังนี้
 รูปแหวน เปนสัญลักษณของตําบล ตามประวัติดั้งเดิมของตําบล เดิมมีช่ือหมูบานวา
บ านหนองแหวนต อมามี การคนพบแหวนโบราณจากหนองน้ํ าที่ ใชเป น
สถานที่ทํามาหากินของชาวบานดังนั้นชาวบานจึงไดลงความเห็นกันวาควร
เปลี่ยนชื่อหมูบานใหมจากเดิมบานหนองแหวนมาเปน“บานแหวน” และ
ตอมาจึงไดรับการยกฐานะ ขึน้ เปนตําบลบานแหวน
 รูปบาน มีความหมายวา ประชาชนในตําบลบานแหวนมีความรักความสามัคคี
เสมือนเปนคนในครอบครัวเดียวกันทั้งหมด ถึงแมวาตําบลบานแหวนจะ
มีความเป นอยูใกลเ คียงกับชุมชนเมืองเปนอยางมาก โดยสั งเกตจาก
การขยายพื้ น ที่ ข องโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ต า งๆที่ ข ยายเข า มา
ซึ่ ง แสดงถึ ง ความเจริ ญ เติ บ โตขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ งและไม ว า ตํ า บล
บ า นแหวนจะเจริ ญ ขึ้ นจนใกล เ คี ย งกั บ ชุม ชนในเมื อ งมากเพีย งใดแต
ความรักความสามัคคีของคนในชุมชนก็ยังคงมีอยูเสมือนเปนครอบครัว
เดียวกันทั้งตําบล
 สีน้ําเงิน เปนสีประจําตําบลบานแหวน ซึ่งไดใชมาตั้งแตเปน องคการบริหาร
สวนตําบล
 สีเหลือง เปนสีที่แสดงถึงความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล
ที่ 9 หมายความวาคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และประชาชน
ในตําบลบานแหวนมีความจงรักภักดีตอ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
2.1 (2) ขอมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง
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เทศบาลตําบลบานแหวน ตั้งอยูหางจากอําเภอหางดง ประมาณ 2 กิโลเมตร และตั้งอยูหางจาก
อํ าเภอเมื องเชี ยงใหม ไปทางทิ ศใต ประมาณ 11 กิ โลเมตร ตามเสนทางหลวงแผ นดินหมายเลข 108
(ถนนสายเชียงใหม – ฮอด) มีเนือ้ ที่รวมประมาณ 14 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,325 ไร
2.1 (3) อาณาเขต และ เขตการปกครอง
ทิ ศ เหนื อ

ติ ด ต อ กั บ ตํ า บลหนองควาย และ ตํ า บลสั น ผั ก หวาน อํ า เภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
ทิศใต
ติดตอกับตําบลหนองแกว และ ตําบลขุนคง อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลน้ําแพร และตําบลหางดง อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลสบแมขา อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

แผนที่แสดงอาณาเขตตําบลบานแหวน

2.1 (4) ประชากร
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จากขอมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๕6 ตําบลบานแหวน
มีจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 10,362 คน แยกเปนชาย 4,915 คน หญิง 5,447 คน จํานวน
ครัวเรือนทั้งหมด 5,016 ครัวเรือน แยกรายละเอียดไดดังนี้
หมู
หมูบาน
ที่
1 บานไร

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

ครัวเรือน (หลัง)

438

431

869

467

2

บานโขงขาว

371

387

758

304

3

บานทาวบุญเรือง

705

784

1,489

711

4

บานชางคํานอย

416

424

840

459

5

บานชางคําหลวง

519

576

1,095

550

6

บานปากกอง

226

273

499

238

7

บานปาหมาก

267

284

551

374

8

บานตนเฮือด

579

829

1,408

739

9

บานเดื่อ

277

312

589

238

10 บานจอมทอง

387

354

741

249

11 บานดู

341

413

754

399

12 บานดอนไฟ

162

174

336

140

13 บานศรีสรร

282

321

603

380

4,970

5,562

10,532

5,248

รวม

 ขอมูลประชากร ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

2.1 (5) การศึกษา
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ในเขตเทศบาลตําบลบานแหวน มีศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน และโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ดังนี้
- โรงเรียนระดับเด็กเล็กกอนวัยเรียน
จํานวน 4 แหง
- โรงเรียนระดับอนุบาล
จํานวน 4 แหง
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา
จํานวน 4 แหง
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
จํานวน - แหง
2.1 (6) การสาธารณสุข
ดานการสาธารณสุข ประชากรสวนใหญมีมาตรฐานทางดานสาธารณสุขทั่วไปอยู ในเกณฑที่ดี
การระบาดของโรคติดตอตามฤดูกาลมีไมบอยนัก เชน โรคไขเลือดออก โรคทางเดินระบบอาหาร ซึ่งถา
เกิ ดการระบาดของโรคตางๆขึ้นแลว ทางเทศบาลตําบลบานแหวนและเจาหนาที่ สาธารณสุ ข ระดั บ
ตําบล อําเภอและจังหวัด จะรวมกันเขาไปแกไขปญหาโดยดวน เพื่อปองกันและระงับการระบาดของโรค
ประชาชนไดรับสิทธิการรักษาพยาบาลของรัฐ เชน บัตรประกันสุขภาพ (บัตรประกันสุขภาพ 30 บาท)
เพื่อใชสทิ ธิเขารักษาในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน และยังมีโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพระดับตําบล ในการดูแลดานการสาธารณสุขใหกับประชาชนในพืน้ ที่ จํานวน 2 แหง คือ
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานไร ตั้งอยู หมูท ี่ 1 ตําบลบานแหวน
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานตนเฮือด ตั้งอยู หมูที่ 8 ตําบลบานแหวน
2.1 (7) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรดิน
ลักษณะดินเปนดินเหนียวและดินรวนปนทรายที่เหมาะสมสําหรับการทําเกษตรกรรม
ทรัพยากรน้ํา
ในเขตเทศบาลตํา บลบ านแหวน มี แหล งน้ํ า ที่ อุ ด มสมบู ร ณ พอเพี ย ง เหมาะสํ า หรับ การทํ า
เกษตรกรรม แหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ อาทิ เชน ลําเหมือง คลองสงน้ําชลประทาน เปนตน
2.1 (8) ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน
เทศบาลตําบลบานแหวน มีเครื่องมือ อุปกรณ ในการอํานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน ดังนี้
 รถบรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค
จํานวน 1 คัน
 รถกูชีพ-กูภัย ขนาดกลางพรอมอุปกรณมาตรฐาน จํานวน 1 คัน
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2.2 ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น
การคมนาคม
การคมนาคมภายในตําบลบานแหวนและพื้นที่ขางเคียง คอนขางสะดวกสามารถติดตอถึงกันไดทุก
หมูบาน เนื่องจากมีเสนทางคมนาคมทางบกที่แยกออกจากทางหลวง เชียงใหม – ฮอด (หมายเลข 108)
อยู ห ลายเส น ทาง เข า สู บ ริ เ วณพื้ น ที่ ชุ ม ชนทุ ก หมู บ า นภายในตํ า บลสภาพโดยทั่ ว ไปของถนนเป น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สลับกับถนนลูกรังบางชวง มีขนาดผิวจราจรกวาง
ประมาณ 3–4 เมตร ถนนบางสวนมีสภาพชํารุด เสียหายเปนหลุมเปนบอ นอกนั้นเปนถนนลูกรังขนาดกวาง
ประมาณ 2–4 เมตร ตัดผานบริเวณพืน้ ที่เกษตรกรรมที่หางไกล
นอกจากนั้น เสนทางคมนาคมที่สํ าคั ญของตําบลบ านแหวน ยั งเปรียบเสมือ นประตูสูแหลง
ทองเที่ยวและหมูบานแหลงผลิตสินคาหัตถกรรมที่สําคัญ คือ หมูบานหัตถกรรมบานถวาย ซึ่งถือไดวา
เปนแหลงผลิตสินคาหัตถกรรมขนาดใหญ ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
ซึ่งปจจุบันเสนทางดังกลาวมีสภาพที่คับแคบ ภูมิทัศนสองขางทางไมสวยงาม เกิดการชํารุดเสียหาย
จํา นวนหลายจุ ด ทํ า ให ป ระชาชนและนั ก ท อ งเที่ ย วที่ ใ ช เ ส น ทางดั ง กล า ว ไม ไ ดรั บ ความสะดวกและ
ปลอดภัย
การไฟฟา
ตําบลบานแหวน มีการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปดบริการตลอด
24 ชั่วโมง โดยมีพ้ืนที่ที่ไดรับบริการ จํานวน 13 หมูบ าน เต็มพืน้ ที่ 100 เปอรเซ็นต
การประปา
ประชากรของตําบลบานแหวน ใชน้ําในการอุปโภค – บริโภค จากระบบประปาชุมชน / หมูบาน
ยกเวนในเขตพื้นที่ หมูที่ 3 ,หมูที่ 11 และหมูที่ 13 สวนการบริการน้ําจากระบบประปาสวนภูมิภาค
จะอยูในพื้นที่ของหมูบานจัดสรรตาง ๆ
การสือ่ สารและโทรคมนาคม
ระบบการติดตอสื่อสารในพื้นที่มีความ สะดวก รวดเร็ว มีทั้งระบบโทรศัพทสวนบุคคล โทรศัพท
สาธารณะ และโทรศัพทเคลื่อนที่ ใหบริการอยางทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ ผูใหบริการดานการสื่อสารใน
พืน้ ที่ที่สําคัญ ไดแก ระบบโทรศัพทของบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด
(มหาชน) นอกจากนั้นยังมีระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ อาทิเชน ระบบ AIS , ระบบ DTAC และ ระบบ True เปน
ตน ชองทางการติดตอสื่อสารที่สําคัญอีกชองทางหนึ่ง ของคนในชุมชน คือ ระบบเสียงตามสาย/ หอกระจาย
ขาว ซึ่งครอบคลุมเขาถึงพืน้ ที่ทั้งหมดของเทศบาลตําบลบานแหวน
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การจราจร
การจราจรในเขตตําบลบานแหวนคอนขางสะดวก เนื่องจากมีเสนทางหลักที่แยกออกจากทาง
หลวงเชียงใหม – ฮอด อยูหลายเสนทางสูพื้นที่ชุมชนในทุกหมูบาน และยังเปนเสนทางหลักจาก อําเภอ
แมแจม อํ าเภอฮอด อํ าเภอดอยเตา อํ าเภอจอมทอง อํ า เภอแม ว าง อํ าเภอ สั นป าตอง และจังหวั ด
แมฮองสอน เขาสูอํ าเภอเมืองเชี ยงใหม ทํ าใหมียานพาหนะสั ญจรเป นจํานวนมาก กรมทางหลวงและ
เทศบาลตําบลบานแหวนจึงไดปรับปรุงและขยายถนน เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น แตยังมีจุดที่ตอง
ดําเนินการเพิ่มเติม เชน ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ไฟกระพริบ ทางรวม – ทางแยก เปนตน
การใชท่ดี ิน
เทศบาลตําบลบานแหวน แบงการใชที่ดินออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้
 พืน้ ที่ถือครองเพื่อที่อยูอาศัย
 พืน้ ที่ถือครองเพื่อการดําเนินกิจการคาขายและธุรกิจขนาดยอม
 พืน้ ที่ถือครองเพื่อการเกษตรกรรม ไดแก การทํานา ทําสวน ทําไร
การเกษตรกรรม
ประชากรในเขตตําบลบานแหวน มีรายไดสวนมากจากการทําการเกษตร อาทิเชน ทํานา ขาวไร ทํา
สวนลําไย และปลูกถั่วเหลือง เปนตน แตรายไดของเกษตรกรยังไมดีพอเนื่องจากกลไกการตลาด บางปมี
ผลผลิตมากทํ าใหราคาผลผลิตตกต่ํ า ขาดการนําเทคโนโลยี มาใชในการเกษตรกรรม ผูบริโภค ตื่นกลั ว
เนื่องจากเกษตรกรใชสารเคมีในการเกษตรกรรมมากเกินความจําเปน
การอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมในตําบลบานแหวน เปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีโรงงานอุตสาหกรรมที่
สําคัญ ไดแก โรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรือน เชนการแกะสลักจากไม โรงงานแอนติก โรงงานอิฐบล็อก
โรงสีขาว เปนตน
ก. โรงงานแกะสลัก
จํานวน 2 แหง
ข. โรงงานอิฐบล็อค
จํานวน 1 แหง
ค. โรงสีขาว
จํานวน 2 แหง
การพาณิชยกรรมและบริการ
(1) สถานประกอบการดานพาณิชยกรรม
ก.สถานบริการน้ํามัน
ข.ศูนยการคา / หางสรรพสินคา
ค.ตลาดสด (เอกชน)
ง.รานคาทั่วไป
จ.รานสะดวกซือ้ (เซเวนอีเลฟเวน)

จํานวน 2 แหง
จํานวน 1 แหง
จํานวน - แหง
จํานวน 95 แหง
จํานวน 2 แหง
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(2) สถานประกอบการเทศพาณิชย
ก.สถานธนานุบาล
ข.ทาเทียบเรือ
ค.โรงฆาสัตว
(3) สวนประกอบการดานบริการ
ก.โรงแรม / รีสอรท
ข.โรงภาพยนต
ค.สถานที่จําหนายอาหารตาม
พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535
ง.รานอาหาร
จ.ธนาคารพาณิชย

จํานวน - แหง
จํานวน - แหง
จํานวน - แหง
จํานวน
จํานวน
จํานวน

4 แหง
- แหง
- แหง

จํานวน
จํานวน

7 แหง
2 แหง

(ขอมูล : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง เทศบาลตําบลบานแหวน)

รายได
ประชากรในพื้นที่สวนใหญ ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป คาขาย ประกอบธุรกิจสวนตัว รับราชการ
ลูกจางในหนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมในครัวเรือน และการเกษตรกรรม
หมูบาน

รายไดเฉลี่ยตอคนตอป (บาท)

หมูท่ี 1 บานไร
หมูท่ี 2 บานโขงขาว
หมูท่ี 3 บานทาวบุญเรือง
หมูท่ี 4 บานชางคํานอย
หมูท่ี 5 บานชางคําหลวง
หมูท่ี 6 บานปากกอง
หมูท่ี 7 บานปาหมาก
หมูท่ี 8 บานตนเฮือด
หมูท่ี 9 บานเดือ่
หมูท่ี 10 บานจอมทอง
หมูท่ี 11 บานดู
หมูท ี่ 12 บานดอนไฟ
หมูท่ี 13 บานศรีสรร

65,523
80,627
68,623
94,468
98,100
58,869
54,414
93,539
100,556
98,122
90,013
99,004
98,782

เฉลี่ยรายไดตอคนตอปของคนในพืน้ ที่

83,769

หมายเหตุ : รายไดเฉลี่ยตอคนในพืน้ ที่หนึง่ ๆเปนรายไดรวมของทุกครัวเรือนในพื้นที่หารดวยจํานวนคนทั้งหมดในพื้นที่
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สภาพทางสังคม
ประชากรในเขตเทศบาลตํ าบลบ านแหวนมี ทั้ งประชากรที่ อ ยู อาศั ย ดั้ งเดิ ม และประชากรที่
เคลื่อนยายเขามาอยูอาศัยภายหลังตามหมูบานจัดสรรตาง ๆ ประกอบดวย
 หมูบ านพรภัทร
 หมูบ านคุมพญา
 หมูบ านโรยัลวิลล
 หมูบ านมัณฑนา
 หมูบ านธารดง
 หมูบ านกุลพันธวิลล
 หมูบ านโฮมอินปารค
 หมูบ านแสนสราญ
 หมูบ านวิภาณีวิลล
 หมูบ านญมาตสามัคคี
 หมูบ านเอเรสมา
 หมูบ านเต็มสุข
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ในเขตเทศบาลตําบลบานแหวน ประกอบดวย วัด จํานวน 13 แหง โบสถศาสนาคริสต จํานวน
2 แหง ประชากรสวนใหญของตําบลบานแหวนนับถือศาสนาพุทธ มีวิถีการดําเนินชีวิตเชนเดียวกับชาว
ลานนาทั่วไป กลาวคือ เมื่อถึงวันพระและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ประชาชน จะทําบุญตักบาตร
หรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามประเพณีหรือความเชื่อตามหลักศาสนา ของตน เชนอดีตกาล
ภาษาพู ด ที่ ใ ช ส ว นใหญ เ ป นภาษาพื้น เมือ งที่ เ รีย กว า “คํ าเมื อ ง” ประเพณี วั ฒ นธรรมที่ สํ า คั ญ ได แ ก
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต การถวายสลากภัตต ปอยหลวงเพื่อเปนการเฉลิมฉลองสิ่ง
ปลูกสรางในวัด เปนตน นอกจากนั้นยังมีประเพณีและพิธีกรรมทองถิ่นที่สําคัญประชาชนถือปฏิบัติสืบ
ทอดกันมา ดังนี้
 พิธีกรรมกิ๋นออผญา
พิ ธี ก รรมนี้ ถื อ เป น ประเพณี ป ระจํ า ตํ า บลบ า นแหวน
โดยเฉพาะหมูบานทาวบุญเรือง (หมูที่ 3) เปนประเพณีที่สืบทอดกัน
มาแตโบราณ ผูที่จะทําพิธีนี้ไดจะเปนครูอาจารยที่อยูวัดเปนผูที่มี
ความรอบรู ใ นสาขาต า งๆ(ในอดี ต ถื อ เป น ผู ที่ มี ค วามรู มี ค าถา
บัติดี นปฏิคืบอัตวันิชอบ)
จนได
รับการยกย
บจากชุองมชน
เทานั้น “พิธีกรรมกิ๋นออผญา” มักจะจัดขึอาคม
้นในวัปฏิ
นผญาวั
ที่ 13
เมษายน
ของทุอกงและยอมรั
ป เพราะคนเมื
จะมีความเชื่อวาวันนี้เปนวันเริ่มตนของป เปนวันปากป แตหากจัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน ไมไดก็จะ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวน (พ.ศ.2559 – พ.ศ. 2563) » 19

พยายามจัดใหอยูในเดือนเมษายน “พิธีกรรมกิ๋นออผญา” หรือเรียกกันสั้น ๆ ทั่วไปวา “ กิ๋นออ ” ในการ
ประกอบพิธี ก รรมนั้นจะใชป ล อ งของตนออ ใสน้ําผึ้งที่ เ สกดว ยคาถาแล ว นํามาเคี้ย วกิ นเมื่อ เคี้ย วจน
น้ําหวานหมดแลวก็เอาชานออโยนทิ้งไปขางหลังหรือโยนออกไปทางหนาตาง คติความเชื่อของพิธีกรรม
นี้คือเชื่อวา บุคคลใดก็ตามที่ไ ดเขามารวมในพิธี กรรมนี้ก็จะเปนผูที่ มีสติปญญาเฉียบแหลมสามารถ
เรียนรูไดรวดเร็ว มีความจําดี ในสมัยกอนกลุมคนที่นิยมเขาพิธีกรรมนี้ไดแก พระสงฆ พระนักเทศน
หรือ บุคคลที่ ตองการศึก ษาเลาเรีย นโดยเฉพาะชางซอจะตองผานพิธี กรรมนี้เ พราะเชื่อวาจะทําใหมี
ความจําความคิดดี มีนํา้ เสียงขับซอดีขนึ้ และจะมีเสนหแกคนทั่วไป
 ประเพณีเดือน 4 เปง
ประวัติความเปนมาประเพณีเดือน 4 เปง เปนประเพณี
ที่สืบทอดกันมาตั้งแตโบราณจากการบอกเลาของชาวบานทําให
ทราบวาเปนการปฏิบัติที่สบื ตอกันมาตั้งแตครั้งพุทธกาล จัดขึ้นเพื่อ
ระลึกถึงบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว โดยการทําบุญดวยขาวใหมที่ได
จากการทํานา หรือที่เรียกวาทําบุญทานขาวใหม เพื่อระลึกถึง
บุญคุณของควายที่ไดใชแรงงานตั้งแตเริ่มจากการไถนา จนถึงการลากเอาขาวไปเก็บไวในยุง ประเพณีนี้
ถือเปนประเพณีที่โบราณในทองถิ่นลานนาอีกอยางหนึ่งที่ยังคงหลงเหลือมีอยูนอยแลว จนทําใหบางครั้ง
ก็เรียกประเพณีนี้วา การเรียกขวัญควายสําหรับในตําบลบานแหวนที่ในอดีตอาชีพหลักไดแกการทํานา
และปจจุบันพื้นที่นาก็เริ่มหดหายไปกลายสภาพเปนรานคาทางศิลปะ สวนลําไย และโรงงานหัตถกรรม
เปนสวนใหญ วัว ควาย ที่เคยมีก็หาใหเห็นไดยาก จึงทําใหประเพณีนี้เปนแคภาพความทรงจําของผูเฒา
ผูแ กในชุมชนที่ตองการจะใหคนรุนปจจุบันไดซึมซับกับความงดงามของประเพณีและพิธีกรรมนี้ ในอดีต
ชุมชน ทุกชุมชนในตําบลบานแหวนจะจัดประเพณีนี้ขึ้นในชวงเดือน 3 และเดือน 4 โดยพิธีนี้ถือวามี
ความสําคัญมาก จะเริ่มตั้งแตกอนที่จะถึงวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ํา เดือน 4 หนึ่งวัน คือ วันขึ้น 14 ค่ํา เดือน
4 ชาวบานก็จะนําเอาไมจี้ (เปนไมที่หายาก คุณสมบัติของไมชนิดนี้เมื่อนํามาเผาไฟแลวจะแตกเอง) เอา
มาวางสุมรวมกันไวแลวกอกองไฟหนาพระพุทธรูปเพื่อทําการบูชาพอเชาวันรุงขึ้นคือวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 4
แตละหลังคาเรือนก็จะเตรียมขาวตอกดอกไมเตรียมขาวใหม ขาวเปลือกไปรวมกันที่ลานหนาหมูบาน
จากนั้นก็นําเอาตุงไปปกไวบนกอขาวเหลานั้น พระสงฆก็จะใหพรก็ถือวาเสร็จพิธีปจจุบันประเพณีเรียก
ขวัญควายนี้เริ่มหายไปเพราะสภาพสังคมรวมทั้งการดํารงชีวิตของคนในหมูบานตาง ๆ ไดเปลี่ยนแปลง
ไป แตก็ยังคงมีการอนุรักษประเพณีน้ไี วใหคนรุนหลังไดเรียนรู
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ภูมิปญญาทองถิ่น
 การทําเครื่องดนตรีพื้นเมือง

กลองปูเจ (ปูจา)
ซอและซึง
ในพื้นที่ตําบลบานแหวน มีอาชีพที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่สะทอนใหเห็นถึงศิลปวัฒนธรรม
ของชุมชนในดานตาง ๆ อาทิเชน ดานดนตรี ทําใหเกิดการพัฒนาเปนอาชีพขึ้นในตําบลบานแหวน นั่นก็
คือ อาชีพการทําเครื่องดนตรีพื้นเมือง ซึ่งในปจจุบันก็มีชางทําเครื่องดนตรีหลงเหลืออยูเพียงไมกี่คน
ไดแก ชางทําเครื่องซอ ซึง รวมทั้งยังเปนผูสอนเพื่อเปนการอนุรักษและสืบทอดอาชีพนี้ใหแกรุนลูกรุน
หลานดวย ดวยเหตุที่วาคนในสมัยกอนนี้มวี ัฒนธรรมชุมชนที่เปนของตนเองเมื่อถึงเทศกาลงานตาง ก็จะ
มีการเฉลิมฉลอง มีการละเลนการแสดงกันในหมูบาน เชนการฟอนประกอบการเลนดนตรี สวนมาก
แลวเครื่องดนตรีที่ใชในงานประเพณีและพิธีกรรมตางๆในหมูบาน ก็จะจัดทําขึ้นเองโดยใชวัสดุที่มีอยูใน
ธรรมชาติ หรือดัดแปลงมา
 การแกะสลักสิงห
เปนภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดสืบทอดกันมาตั้งแตรุนปูยาตายาย
มาจนถึ งป จจุบั น การแกะสลั ก สิงหนี้จะตอ งอาศัย ความชํานาญและ
ความปราณีตอยางมาก ในตําบลบานแหวน ปจจุบันมีการแกะสลักสิงห
อยูที่ หมู 8 บานตนเฮือด และถือเปนชุมชนตนแบบในการแกะสิงหทํา
กั น มานาน 50-60 ป ป จ จุ บั น จะแกะเฉพาะสิ ง ห เ พี ย งอย า งเดี ย ว
สวนมากจะแกะเปนสิงหตัวใหญ และใชลวดลายแบบดั้งเดิมตั้งแตสมัย
โบราณ ซึ่งในการแกะสลักสิงหนั้นถือเปนการสรางรายไดใหกับชาวตําบลบานแหวนไดมากทีเดียว
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 การปนสิงห
บานศรีสรร หมู 13 ตําบลบานแหวน เปนชุมชนที่มีช่ือเสียงดาน
การปนสิงหซึ่งถือวาเปนศิลปะทองถิ่นที่มีช่ือเสียงและจัดเปนอาชีพดาน
งานชางศิลปอีกดานหนึ่ง ในสมัยกอนการปนสิงหไมมีการเรียนการสอน
กันแบบจริงจัง สวนใหญจะเปนการสังเกตและจดจําจากผูเฒาผูแกที่ปน
สิงหและการปนสิงหนี้ตองอาศัยความชอบ และมีใจรักในดานงานศิลปะ
อยางมากดวย
 ตองลาย ดุนโลหะ
ตองลาย ดุนโลหะ นับวาเปนงานดานภูมิปญญาทองถิ่นอีก
อย า งหนึ่ ง ที่ มี ค วามเก า แก เ ช น กั น ซึ่ ง จะเป น งานศิ ล ปหั ต ถกรรม
พื้นบานของภาคเหนือการทําตองลายเปนการตีแผนโลหะที่แสดงให
เห็นถึงเอกลักษณเฉพาะตัวที่มีรูปแบบที่งดงามปจจุบันในตําบลบาน
แหวน มีการทําเครื่องตองลายอยูที่ หมู 11 บานดู ซึ่งเปนการทํา
ตองลายมาเป
นสินคาของใช่สตําาคังๆญเชน กรอบรูป พวงกุญแจ เปนตน
การท
องเที่ยวและสถานที
เทศบาลตําบลบานแหวน เปนแหลงผลิตสินคาหัตถกรรมไมแกะสลักและแอนติก ที่สําคัญของจังหวัด
เชียงใหม ซึ่งเปนที่สนใจของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ นอกจากนั้น ยังมีสถานที่ทองเที่ยว
สําคัญที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวอีกหลายแหง อาทิ เชน
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การทองเที่ยวและสถานที่สําคัญ
เทศบาลตําบลบานแหวน เปนแหลงผลิตสินคาหัตถกรรมไมแกะสลักและแอนติกที่สําคัญของ
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนที่สนใจของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ นอกจากนั้น ยังมีสถานที่
ทองเที่ยวสําคัญที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวอีกหลายแหง อาทิ เชน
 วัดโขงขาว
ตั้งอยูหมูที่ 2 ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ในอดีตตามตํานานเลาสืบทอดกันมาวา วัดโขงขาวแหงนี้ พรอมทั้งศาสน
วัตถุมีวิหารเปนตนไม กอสรางขึ้นเมื่อสมัยพระนางจามเทวีเสด็จมาสราง
เจดียพระธาตุดอยคําในขณะเดียวกันก็มีพระราชศรัทธาไดสรางวิหารวัด
โขงขาวขึน้ เปนพระพุทธบูชามีพระอาจารยเจาอาวาสสืบตอกันมาหลายรูป
ตั้งแต ครูบานันทะเถระ, ครูบาพรหม, ครูบาโปธา, ครูบาตาคําพระอธิการ
ในปจจุบันมีพระครูปยรัตนาภรณเปนเจาอาวาสดํารงตํา แหนง เจาคณะตําบลบานแหวน วัดโขงขาวมี
ศาสนสถานที่ที่ส วยงามหาดูไ ดย าก เชน พระวิห าร พระอุโ บสถหิน ออ นศาลาลายลอมพระอุโบสถ
ภายในวัดยังสะอาด รมรื่น กวางขวางเหมาะสําหรับผูที่ตองการปฏิบัติธรรมพักผอนหยอนใจ ชมศิลปะ
งานปูนปนงดงาม ประณีต หาดูไดยาก เดินทางสะดวกโดยใชถนนสายเลียบคลองชลประทาน
 วัดปาหมาก
ตั้งอยูที่หมูบานปาหมาก หมูที่ 7 ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม มีเนื้อที่ 2 ไร 3 งาน 31 ตารางวา ซึ่งเปนวัดเกาแกวัดหนึ่ง
จากคําบอกเลาจําคนเกาคนแกในหมูบานวา สถานที่นี้เปนวัดรางมาหลายชั่วอายุ
คนแลว มาในป พ.ศ.2515 พระอาจารยบุญมา ฐิตสทฺโธ พรอมดวยญาติธรรม
โดยการนําของพอกํานันหลวงวิญญารัตน ไดนําญาติธรรมมาทําการแผวถาง
วัดราง ซึ่งเปนปาอันรกทึบใหมีความสะอาดขึ้น จึงไดบูรณะปฏิสังขรณเพื่อที่จะ
เปนวัดขึ้น อาจารยบุญมาก็ไดพบแผนจารึกขึ้นหนึ่งแผน จารึกในแผนอิฐในองคพระเจดียอันเกาแกจึงได
นําไปใหผูเชี่ยวชาญทางโบราณคดี จึงทราบวาวัดนีส้ รางมาประมาณป พ.ศ. 2115 พระอาจารยบุญมา
ฐิตสทฺโธ พรอมดวยญาติธรรม จึงบูรณะขึ้นใหม ในวัดนี้มีความสําคัญในตําบลบานแหวนและชาวบาน
ปาหมาก ดวยเหตุวาวัดแหงนี้เปนวัดที่มีพระธาตุเจดียประดิษฐสถานอยูและผูคนในชุมชนและใกลเคียง
ไดจัดใหมีประเพณีสรงน้ําพระธาตุกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
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 กาดฝรั่ง เมืองตลาดการคา แหงลานนา
กาดฝรั่งตั้งอยูบริเวณริมถนนสาย เชียงใหม – หางดง ในพื้นที่ หมู
13 บานศรีสรร ตําบลบานแหวน กาดฝรั่งมีความโดดเดน และเปนที่สนใจ
ของผูคนที่ผานไปมาบนถนนสายนี้ เนื่องจากเปนการสรางโดยใชแนวคิด
ดานสถาปตยกรรมลานนาแบบประยุกต ผสมผสานกับความหรูหรา จึงทํา
ให เ กิ ด เมื อ งตลาดการค า แห ง ล า นนาขึ้ น มาเป น ศู น ย ร วมของ ร า นค า
ธนาคาร สินคาอุปโภค – บริโภค และสินคาหัตถกรรม ระดับ 5 ดาว ทําใหประชาชนในตําบลบานแหวนและ
ใกลเคียงไดรับความสะดวกสบายมากขึน้ และยังเปนอีกแหลงดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวอีกดวย
การเมืองการบริหาร – อํานาจหนาที่
โครงสรางการบริหาร
นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเทศบาลโดยตรง มีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ 4 ป ทําหนาที่บริหารราชการของเทศบาลตามกฎหมาย นายกเทศมนตรีแตงตั้งรอง
นายกเทศมนตรี ซึ่ ง มิ ใ ช ส มาชิ ก สภาเทศบาลเป น ผู ช ว ยเหลื อ ในการบริ ห ารราชการของเทศบาล
จํานวน 2 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน
สมาชิกสภาเทศบาล ทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติ ประกอบดวย สมาชิกสภาเทศบาลที่มาจาก
การเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเทศบาล จานวน 12 คน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป
อัตรากําลังและบุคลากร ของเทศบาลตําบลบานแหวน แบงสวนการบริหารออกเปนสวนการ
งานตาง ๆ ดังนี้
 สํานักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองชาง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อํานาจหนาที่
เทศบาลตําบลบานแหวน มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายนา
การจัดใหมีและการควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
การสาธารณูปการ
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การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ
การพาณิชยและการสงเสริมการลงทุน
การสงเสริมการทองเที่ยว
การจัดการศึกษา
การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูด อยโอกาส
การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
การจัดใหมีการบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
การสงเสริมการกีฬา
การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
สงเสริมการมีสว นรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล
การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน
การควบคุมการเลี้ยงสัตว
การจัดใหมีการควบคุมการฆาสัตว
การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่น ๆ
การจัดการการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไมที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
 การผังเมือง
การขนสงและวิศวกรรมจราจร
การดูแลรักษาที่สาธารณะ
 การควบคุมอาคาร
 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา ความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน
 กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
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และมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลมีหนาที่ตอ งทําในเขตเทศบาลดังตอไปนี้
 รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
 ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
 รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
 ปองกันและระงับโรคติดตอ
 ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
 ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
 สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส ูงอายุ และผูพิการ
 บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
 หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล
ศักยภาพดานการคลัง
เทศบาลตําบลบานแหวนมีการบริหารรายรับ – รายจาย ในปงบประมาณที่ผานมาเปรียบเทียบ
ยอนหลัง 3 - 4 ป ดังนี้
หนวย : บาท

ป พ.ศ.
รายการ

รายรับ

2554

2555

2556

2557

33,108,067.22 38,473,689.85 46,277,294.21 52,110,968.25

รายจาย 25,237,979.26 28,338,356.91 44,025,016.85 37,507,108.74
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สถิติรายรับ – รายจาย เทศบาลตําบลบานแหวน
หมายเหตุ : ขอมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ที่มา : งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลบานแหวน

รายจาย
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2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลตําบลบานแหวน
จากการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน และศักยภาพของเทศบาลตําบลบานแหวน จึงกําหนดจุดยืน
ทางยุทธศาสตร (Positioning) เทศบาลไวใน 3 ประเด็น คือ การพัฒนาสิ่งแวดลอมใหเปนตําบลนาอยู
อยางยั่งยืน การสงเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการสรางชุมชนเขมแข็ง
สังคมรมเย็นเปนสุขบนพืน้ ฐานการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Positioning
๑. กลไกหลักในการเชื่อมประสานและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตรของรัฐบาล ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม และยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานแหวน
๒. กลไกหลักในการสรางเครือขายความมั่นคงและภูมิคุมกันทางสังคมเพื่อใหสงั คมเขมแข็ง สราง
สังคมรมเย็นเปนสุข บนพืน้ ฐานการเรียนรูต ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑. ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมใหเปนตําบลนาอยูอยางยั่งยืน
๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสงเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน
1.2 จัดใหมีระบบสาธารณูปโภคที่ดีและเพียงพอตอประชาชน
1.3 ปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่สาธารณะตําบลบานแหวน วัด โรงเรียน ถนนและที่สาธารณะหมูบาน
เพื่อความสวยงามและคุณภาพชีวติ ที่ดีของคนในชุมชน

๒. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนใหมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสทางการศึกษา อินเทอรเน็ตไรสาย(WIFI) เพื่อการศึกษาเรียนรูแ ละ
เขาถึงแหลงขอ มูลที่เป นประโยชน รวมถึงสนับสนุน การเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อใหกาวทั น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
2.2 ดูแลความสงบเรียบรอยภายในพื้นที่ ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพยสิน ลดปญหาอาชญากรรม อุบัติเหตุและปญหายาเสพติดในพืน้ ที่
2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาดานสาธารณสุขรวมกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)สงเสริม
การออกกําลังกายของประชาชนทุกเพศทุกวัย
2.4 จัดใหมีศูนยประสานงานผูสูงอายุประจําตําบลบานแหวน ศูนยประสานงานกองทุนสวัสดิการ
นั ก กี ฬ า ศู น ย ป ระสานงานสวั ส ดิ ก าร เพื่ อ สิ ท ธิ เ ด็ ก สตรี ผู พิ ก าร ผู ด อ ยโอกาส ผู ติ ด เชื้ อ เพื่ อ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ สนับสนุนจัดตั้งศูนยชราบาลเพื่อพัฒนาและฟนฟูคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ เปนตน
2.5 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของประชาชน งานฝมือภูมิปญญาของกลุมอาชีพ ผูสูงอายุ
กลุมสตรี แมบา น สงเสริมการผลิตและการใชปุยอินทรียปุยชีวภาพในการเกษตรและจัดใหมีตลาด
รองรับ
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๓. ด า นการสรา งชุ ม ชนเข ม แข็ ง สั ง คมร ม เย็ นเป น สุ ขบนพื้ น ฐานการเรี ย นรูต ามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.1 สงเสริมสนับสนุนความเปนอัตลักษณของคนในชุมชน ฟนฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
ทองถิ่นใหคงอยู สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมสืบทอดความรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบาน
ไมใหสูญหาย “จากรุนสูรุน”สรางความรูความเขาใจรวมกันในวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ระหวางชุมชนดั้งเดิมและชุมชนใหม เพื่อใหการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและการอยู
รวมกันอยางมีความสุข
3.2 สรางสนามกีฬาประจําตําบลที่ไดมาตรฐานและครบวงจร เพื่อใหเยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพที่ดี และมีสถานที่ในการทํากิจกรรมรวมกัน
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บทที

บทที่ 3 : แผนยุทธศาสตร
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บทที่ ๓
แผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลบานแหวน (พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕๖3)
๓.๑ กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
การพัฒนาทอ งถิ่ นเป นกระบวนการพัฒนาที่ เป นองครวม ยึ ดคนเปนศูนยกลาง อาศัยความ
เขมแข็ง ของชุมชนเปนรากฐานของการพัฒนา มุงใหเกิดความสงบ รมเย็น ปลอดภัย มีระเบียบวินัย ของ
ประชาชน เปนรากหญามีความเขมแข็ง มีระบบการบริหารที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น วิถีชีวิตดี
มีความสุข และตองอาศัยพลังจากประชาชนทุกคนซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุข
ของชุมชน
องคประกอบที่สําคัญที่สุดของการเปนชุมชนนาอยู คือ การสรางความรวมมือซึ่งกันและกันของ
คนในชุมชน รวมคิด รวมสุข รวมกันแกไขปญหา ซึ่งจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชน และการวางแผน
ของชุมชนซึ่งจะนําไปสูทิศทางการพัฒนานั้น จะตองมีการวางแผนจากสภาพปญหาของทองถิ่น ความ
ตองการของคนในชุมชนซึ่งไมทําลายภูมิปญญาทองถิ่น สิ่งแวดลอม พัฒนาอยางเปนระบบและมุงให
เกิดการบูรณาการ
นโยบายของรัฐ
นโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุ ทธ จันทรโอชา ในระยะแรกไดมุงระงับยั บยั้ งความแตกแยก
ตลอดจนไดเรงแกไขปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนาของประชาชน และมุงนําความสุข ความสงบ กลับคืน
สูประเทศเปนเรื่องเรงดวน รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องตางๆ จําแนกเปน ๑๑ ดาน ซึ่งรัฐบาลไดนํายุทธศาสตร
การพั ฒนาประเทศว าด วยการเขาใจ เข าถึ ง และพั ฒนาตามแนวพระราชดํ าริของพระบาทสมเด็ จพระ
เจาอยูหัว มาเปนหลักสําคัญใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเนนความพอดีพอสมพอควรแกฐานะ
ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุมกันมาเปนแนวคิด ใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑
แนวทางดังนี้
๑. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
สถาบันพระมหากษัตริยเปนองคประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยตาม
ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเปนหนาที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไวดวย
ความจงรักภักดีและปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใชมาตรการ ทางกฎหมาย มาตรการทาง
สังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดําเนินการกับผูคะนอง
ปาก ยามใจหรือประสงคราย มุงสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไมคํานึงถึงความรูสํานึกและความ
ผูกพันภักดีของคนอีกเปนจานวนมาก ตลอดจนเผยแพรความรูค วามเขาใจที่ถูกตองและเปนจริงเกี่ยวกับ
สถาบั นพระมหากษั ตริย และพระราชกรณีย กิ จเพื่อ ประชาชน ทั้ งจะสนับ สนุนโครงการทั้ งหลายอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ สงเสริมใหเจาหนาที่สถานศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู
เขาใจหลักการทรงงาน สามารถนาหลักดังกลาว มาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา
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ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลายเปนที่ประจักษและ
เกิดประโยชนในวงกวางอันจะชวยสรางความสมบูรณพูนสุขแกประชาชนในที่สุด
๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
๒.๑ ในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอม สูประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ ๕ ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความมั่นคงทาง
ทะเล การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน และการ
เสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียนโดยเนนความรวมมือเพื่อปองกัน
แกไขขอพิพาทตาง ๆ และการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะ
จัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้ง
ทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใชระบบเฝาตรวจที่มี
เทคโนโลยีทันสมัย กําหนดใหปญหายาเสพติด การคาอาวุธ การคามนุษย การกระทาอันเปนโจรสลัด
การกอการรายสากลและอาชญากรรมขามชาติ เปนปญหาเฉพาะหนาที่ตองไดรับการปองกันและแกไข
โดยการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวด และจัดการปญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จ เชน ปญหา
สถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเขาเมือง การจัดระเบียบแรงงานตางดาว เปนตน
๒.๒ เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตร
เขาใจ เขาถึง และพัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สงเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผูมี
ความคิดเห็นตางจากรัฐ สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิท ธิ
มนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับ ความตองการของ
ประชาชนในพืน้ ที่ซึ่งเปนพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสกอความรุนแรงแทรกซอน เพื่อซ้ําเติมปญหาไมวา
จากผูมีอิทธิพลในทองถิ่นหรือเจาหนาที่ฝายบานเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับ ปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และ
องคการระหวางประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได
๒.๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศ ใหทันสมัย มี
ความพร อ มในการรัก ษาอธิ ป ไตย และผลประโยชน ข องชาติ ปลอดพนจากการคุ ก คามทุ ก รูป แบบ
สงเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการปองกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและ
การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อนาไปสูการพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณสามารถบูรณาการ
ความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปองกันประเทศได พรอมทั้งนําศักยภาพของ
กองทั พ ในยามปกติ ม าสนั บ สนุ น การพั ฒ นาประเทศ การป อ งกั น บรรเทาสาธารณภั ย การรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยมุงระดมสรรพกําลังจากทุกภาคสวนทั้งใน
ระดับชุมชน ทองถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ โดยเฉพาะอาเซียนและประชาคมโลกใหสามารถดําเนินงาน
รวมกันเปนเครือขายได
๒.๔ เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศ บนหลักการที่วานโยบายการตางประเทศเปน
สวนประกอบสําคัญของนโยบายองครวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผนดินไมวาในดานการเมือง เศรษฐกิจ
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หรือสังคม โดยจะนากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางออม เชน การคุมครองดูแลคนไทย และผลประโยชนของคนไทยในตางแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา
วัฒนธรรม การคา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการเปดโลกทัศนใหมีลักษณะสากล เปนตน
๓. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม
และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ ความเหลื่อมล้ําในสังคมเปนอีกสาเหตุหนึ่งของปญหา
ความขัดแยง และความเดือดรอนทั้งหลายของประชาชน จึงมีนโยบายที่จะดําเนินการดังนี้
๓.๑ ในระยะเฉพาะหน า จะเร งสร างโอกาส อาชี พ และการมี รายได ที่ มั่ นคงแก ผู ที่ เข า สู
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผูดอยโอกาส และแรงงานขามชาติที่ถูกกฎหมาย พรอมทั้ง ยกระดับคุณภาพ
แรงงาน โดยใหแรงงานทั้งระบบมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะ ฝมือแรงงานในทุกระดับอยางมี
มาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงขอมูลและการดําเนินการระหวางหนวยงาน ของรัฐกับเอกชน เพื่อใหตรงกับความ
ตองการของพื้นที่ และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะสงเสริมให แรงงานนอกระบบเขาสูระบบที่ ถู ก
กฎหมายมากขึน้
๓.๒ ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย รวมถึงปญหาผูหลบหนีเขาเมือง การทารุณกรรมตอ
แรงงานขามชาติ การทองเที่ยวที่เนนบริการทางเพศและเด็ก และปญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฎหมาย
ขอบังคับที่จําเปนและเพิ่มความเขมงวดในการระวังตรวจสอบ
๓.๓ ในระยะตอไป จะพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการ
ชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลใหมีระบบ การกูยืมที่เปนธรรมและการ
สงเคราะหผยู ากไรตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุมครองและพิทักษสิทธิจัดสวัสดิการชวยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูด อยโอกาส ผูพ ิการ ผูส ูงอายุ สตรีและเด็ก
๓.๔ เตรี ยมความพร อมเข าสู สั งคมผู สู งอายุ เพื่ อส งเสริ มคุ ณภาพชี วิ ตและการมี งานหรื อ
กิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสรางสรรคและไมกอภาระตอสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบาน
สถานพักฟน และโรงพยาบาล ที่เปนความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้ง
พัฒนาระบบการเงินการคลังสําหรับการดูแลผูส ูงอายุ
๓.๕ เตรียมความพรอมเขาสู สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเขาสู ประชาคม
อาเซียน โดยสรางความเขมแข็งและความพรอมแกแรงงานไทยและรวมพัฒนาระบบ ความคุมครองทาง
สังคมของแรงงานอาเซียน ๖
๓.๖ จั ด ระเบี ย บสั ง คม สร า งมาตรฐานด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าลให แ ก
เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใชคานิยมหลัก ๑๒ ประการตามนโยบาย ของคณะรักษาความ
สงบแหงชาติที่ไดประกาศไวแลว
๓.๗ แกปญหาการไรท่ีดินทากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตปาสงวน โดยการกระจาย
สิ ทธิ การถื อครองให แก ผู ที่ อยู ในพื้ นที่ ที่ ไม ได รุ กล้ํ าและออกมาตรการป องกั นการเปลี่ ยนมื อไปอยู ใน
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ครอบครองของผูที่มิใชเกษตรกร ใชเทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการ แผนที่ที่ทันสมัย แกไขปญหาเขต
ที่ดินทับซอนและแนวเขตพืน้ ที่ปาที่ไมชัดเจน อันกอใหเกิดขอขัดแยง ระหวางประชาชนกับเจาหนาที่รัฐ
๔. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความเปน
ไทยมาใชสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูกันดังนี้
๔.๑ จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญ ทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็ม
ตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม
สรางเสริมคุณภาพการเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ําและ
พัฒนากําลังคนใหเปนที่ตอ งการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดาน การเกษตรอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
๔.๒ ในระยะเฉพาะหน า จะปรั บ เปลี่ ย นการจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การศึ ก ษาให
สอดคลองกับความจาเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการ
ระบบการกูยมื เงินเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพื่อเพิม่ โอกาสแกผยู ากจนหรือ ดอยโอกาส จัดระบบ
การสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง
๔.๓ ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนทั่วไป
มี โ อกาสร ว มจั ด การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและทั่ ว ถึ ง และร ว มในการปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรี ย นรู
กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามศักยภาพและความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคล และบริหารจัดการได
อยางอิสระและคลองตัวขึน้
๔.๔ พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและ
ทักษะใหมที่สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการ
เรียนรูและหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรม เขาดวยกันเพื่อใหเอื้อ
ตอการพัฒนาผูเ รียนทั้งในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหาการรับฟงความเห็นผูอื่น การ
มีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดีโดยเนนความรวมมือ ระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอก
โรงเรียน
๔.๕ สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสรางแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในทองถิ่นที่มีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาใหเชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ

๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณ ของความเปนครู
เนนครูผสู อนใหมีวุฒติ รงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ ที่เหมาะสมมาใชในการ
เรียนการสอนเพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียน
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โดยระบบอิเล็กทรอนิกสเปนตน รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ
๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนา
มีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสรางสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสว นรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม
๔.๘ อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและ ภาษาถิ่น ภูมิปญญา
ท อ งถิ่ น รวมทั้ งความหลากหลายของศิ ล ปวั ฒนธรรมไทย เพื่อ การเรี ย นรู ส ร างความภาคภู มิใ จใน
ประวัติศาสตรและความเปนไทย นาไปสูการสรางความสัมพันธอันดี ในระดับประชาชน ระดับชาติ
ระดับภูมภิ าค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ ใหแกประเทศ
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรม
สากล และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากล เพื่อเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก
๔.๑๐ ปลู กฝงคานิ ยมและจิ ตสํ านึ กที่ดี รวมทั้งสนั บสนุ นการผลิ ตสื่ อคุ ณภาพเพื่อเป ดพื้ นที่
สาธารณะใหเยาวชนและประชาชนไดมโี อกาสแสดงออกอยางสรางสรรค
๕. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
รัฐบาลจะวางรากฐาน พั ฒนา และเสริมความเขมแข็งใหแกการใหบริ การดานสาธารณสุ ขและ
สุขภาพของประชาชนโดยเนนความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ดังนี้
๕.๑ วางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากร ในทุกภาคสวนอยางมี
คุณภาพโดยไมมีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแตละระบบ และบูรณาการขอมูลระหวางทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเนนการปองกันโรคมากกวารอใหปวยแลวจึงมารักษา สราง
กลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูที่สวนกลางปรับระบบการจางงาน การกระจาย
บุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถิ่น และใหภาคเอกชนสามารถมีสวนรวมในการจาง
บุคลากรเพื่อจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเปนผูกํากับดูแลสนับสนุนความรวมมือระหวางรัฐและเอกชนใน
การพัฒนาระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุข โดยสงเสริมการรวมลงทุนและการใชทรัพยากรและ
บุคลากรรวมกันโดยมีขอ ตกลง ที่รัดกุมและเปนประโยชนตอ ทุกฝาย
๕.๓ เสริมความเขมแข็งของระบบเฝาระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซ้ํา
โดยมีเครือขายหนวยเฝาระวัง หนวยตรวจวินิจฉัยโรค และหนวยที่สามารถตัดสินใจ เชิงนโยบายในการสกัด
กั้นการแพรกระจายไดอยางทันทวงที
๕.๔ ป องกั นและแก ไขป ญหาการเกิ ดอุ บั ติ เหตุ ในการจราจร อั นนํ าไปสู การบาดเจ็ บและ
เสียชีวิต โดยการรวมมือระหวางฝายตาง ๆ ในการตรวจจับเพื่อปองกัน การรายงาน และการดูแลผูบ าดเจ็บ
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๕.๕ สงเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใชกีฬาเปนสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนใหมีน้ําใจ
นักกีฬา มีวนิ ัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาใหมีศักยภาพสามารถ
แขงขันในระดับนานาชาติจนสรางชื่อเสียงแกประเทศชาติ
๕.๖ ประสานการทํ างานระหว างภาคส วนต าง ๆ ในสั งคม เพื่ อป องกั นและแก ป ญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน และปญหาดานการแพทยและจริยธรรมของการอุมบุญการปลูกถายอวัยวะและสเต็ ม
เซลล โดยจัดใหมีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสม กับประเด็นที่เปนปญหาใหมของสังคม
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทย และสาธารณสุข โดย
จัดใหมีบุคลากรและเครื่องมือที่ทั นสมัย และใหมีความรวมมือทั้งระหวางหนวยงานภายในประเทศและ
หนวยงานตางประเทศ โดยเฉพาะในการปองกันและรักษา โรคที่มีความสําคัญ
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ความไมสงบทางการเมืองที่ดําเนินมานานมีผลให เศรษฐกิจชะลอตัวลงอยางมาก แมคณะรักษาความ
สงบแห งชาติไดดํ าเนินการกระตุ นเศรษฐกิ จจนเริ่ มฟ นตั วแล ว แต ก็ ยั งไม อาจขยายตัวเต็ มตามศั กยภาพ
นอกจากนั้น ระบบเศรษฐกิจของไทย ยังมีจุดออนที่จะตองแกไขปรับปรุงหลายเรื่อง เพื่อที่จะสรางพื้นฐาน
เศรษฐกิจใหสามารถขยายตัว ไดอยางตอเนื่องและมั่นคง ตั้งแตการจัดเก็บภาษีซึ่งยังไมเพียงพอตอการบริหาร
และพัฒนาประเทศ อยางเต็มศักยภาพ ปญหาหนีภ้ าครัฐ การใชพลังงานอยางฟุมเฟอย ตลอดจนปญหาการใช
น้ําในภาคเกษตรและภาคอุ ตสาหกรรม ซึ่ งขาดแคลนเป นประจํ าในฤดู แล ง ในขณะที่ มี น้ํ าท วมบ อยครั้ ง
ในฤดูฝน ซึ่งเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ เปน ๓ ระยะ
คือ ระยะเรงดวนที่ตองดําเนินการทันที ระยะตอไปที่ตองแกไขปญหาพื้นฐานที่คางคา อยูและระยะยาวที่ตอง
วางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ดังนี้
๖.๑ ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังคางอยูกอนที่จะ
พนกําหนดภายในสิ้นปนี้ และสานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามที่ คณะรักษาความสงบ
แหงชาติไดจัดทําไว โดยติดตามใหมกี ารเบิกจายอยางคลองตัวตั้งแตระดับ กระทรวงจนถึงระดับทองถิ่น
รวมทั้งจะดูแลไมใหมีการใชจายที่สูญเปลา เพื่อชวยสรางงานและ กระตุนการบริโภค
๖.๒ สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติได
จัดทําไว โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่
ใหความสําคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพรอมในการดําเนินงานรวมทั้งนําแหลงเงินอื่นมา
ประกอบการพิจารณาดวย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ประหยัด ไมซ้ําซอน และ
มีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไมยั่งยืนหรือสรางภาระ หนี้สาธารณะของประเทศเกินความ
จําเปน และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดงความโปรงใส เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ
ควบคูไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณตัง้ แตระดับกระทรวงจนถึงระดับทองถิ่น เพื่อ
ชวยสรางงานและกระตุนการบริโภค โดยจะจัดใหมีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไมใหมีการ
ใชจายที่สูญเปลา
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๖.๓ กระตุนการลงทุนดวยการเรงพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุน
ยื่นขออนุมัติสงเสริมการลงทุนไวแลวใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว และนําโครงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
ประเภทที่มีผลตอบแทนดี เชน โครงการขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานคร มาจัดทําเปนโครงการลงทุน
รวมกับเอกชน ซึ่งจะชวยสรางบรรยากาศการลงทุนที่ดีทั้งในวงการกอสราง วงการอสังหาริมทรัพย
และตลาดการเงิน
๖.๔ ดูแลเกษตรกรใหมีรายไดท่ีเหมาะสมดวยวิธีการตาง ๆ เชน การลดตนทุนการผลิต การ
ชวยเหลือในเรื่องปจจัยการผลิตอยางทั่วถึง การชวยเหลือเกษตรกรรายยอย ตลอดจนถึงการใชกลไกตลาด
ดูแลราคาสินคาเกษตรประเภทที่ราคาต่ําผิดปกติใหสูงขึน้ ตามสมควร
๖.๕ ลดอุปสรรคในการสงออกเพื่อใหเกิดความคลองตัว เชน ปรั บปรุ งวิธีการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินคาและมาตรฐานการผลิตระดับไรนา เปนตน ใหสะดวกรวดเร็วขึ้นตลอดจนลดขั้นตอนของ
กระบวนการดานธุรการและเอกสารอื่น ๆ ที่จะชวยใหระบบการสงสินคาเร็วขึ้น พรอมทั้งแสวงหาตลาดที่มี
ศักยภาพเพื่อขยายฐานการสงออกซึ่งครอบคลุมถึงการคาชายแดน ที่มีความสําคัญมากขึน้
๖.๖ ชักจูงใหนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลด
ผลกระทบจากการประกาศใชกฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีตอการทองเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทําได และ
สรางสิ่งจูงใจและสิ่งอํ านวยความสะดวกที่ เกื้อกู ลต อบรรยากาศการท องเที่ ยวสงเสริมการท องเที่ ยวที่
ครอบคลุ ม แหล ง ท อ งเที่ ย วอั น มี ลั ก ษณะโดดเด น ร ว มกั น หรื อ จั ด เป น กลุ ม ได เ ช น กลุ ม ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และสุขภาพ เชน น้ําพุรอน ธรรมชาติ ทั้งจะใหเชื่อมโยง
กับผลิตภัณฑที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหลงทองเที่ยว ในประเทศทั้งที่เปนแหลงทองเที่ยว
เดิมและแหลงทองเที่ยวใหม โดยเนนการใหความรูและเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
การควบคุมสินคาและบริการใหมีคุณภาพราคาเปนธรรม ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ
แกนักทองเที่ยว
๖.๗ ในระยะตอไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังใหสอดคลองกัน เพื่อที่จะสนับสนุนการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจพรอมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอยางเหมาะสม
๖.๘ แกปญหาน้ําทวมในฤดูฝนทั้งที่ทวมเปนบริเวณกวางและทวมเฉพาะพื้นที่ และปญหา
ขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่และบางฤดูกาล ซึ่งนําความเสียหายและทุกขรอนมาใหแกเกษตรกร โดยระดม
ความคิดเพื่อหาทางปองกันไมใหเกิดน้ําทวมรุนแรงดังเชนเหตุการณน้ําทวม ในป ๒๕๕๔ และหาวิธีที่จะ
แกปญหาน้ําทวมเฉพาะพื้นที่ใหลดลงโดยเร็ว ไมกระทบตอพืชผล สวนภาวะภัยแลงจนเกิดการขาดแคลนน้ํา
เพื่ อการเกษตรนั้ น รัฐบาลจะเร งดํ าเนิ นการจัดสร างแหล งน้ําขนาดเล็ กให กระจายครอบคลุ มทั่ วพื้ นที่
เพาะปลูกใหมากที่สุด ซึ่งจะสามารถทําไดในเวลา ประมาณ ๑ ป
๖.๙ ปฏิรูปโครงสรางราคาเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ ใหสอดคลองกับตนทุน และใหมีภาระภาษีที่
เหมาะสมระหวางน้ํามันตางชนิดและผูใชตางประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การใชพลังงานของประเทศและ
ใหผูบริโภคระมัดระวังที่จะไมใชอยางฟุมเฟอย รวมถึงดําเนินการ ใหมีการสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติและ
น้ํามันดิบรอบใหมทั้งในทะเลและบนบก และดําเนินการ ใหมีการสรางโรงไฟฟาเพิ่มขึ้นโดยหนวยงานของรัฐ
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และเอกชน ทั้งจากการใชฟอสซิสเปนเชื้อเพลิง และจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ดวยวิธีการที่เปดเผย
โปรงใส เปนธรรม และเปนมิตรตอ สภาวะแวดลอม พรอมกับรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนา
พลังงาน
๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีใหจัดเก็บไดอยางครบถวน โดยปรับปรุงโครงสรางภาษีใหคง
อัตราภาษีเงินไดไวในระดับปจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แตปรับปรุง โครงสรางอัตราภาษี
ทางดานการคาและขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม ซึ่งจะเก็บจากทรัพยสิน เชน ภาษีมรดก ภาษีจาก
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง โดยใหมีผลกระทบตอผูมีรายไดนอยใหนอยที่สุด รวมทั้งปรับปรุงการลดหยอนภาษี
เงินไดใหเกิดประโยชนแกผมู ีรายไดนอ ย และยกเลิกการยกเวน ภาษีประเภทที่เอื้อประโยชนเฉพาะผูที่มีฐานะ
การเงินดี เพื่อใหเกิดความเปนธรรมมากขึน้
๖.๑๑ บริ หารจั ดการหนี้ ภาครั ฐที่ เกิ ดขึ้ นในช วงรั ฐบาลที่ ผ านมา ซึ่ งมี จํ านวนสู งมากกว า
๗๐๐,๐๐๐ ลานบาท และเปนภาระงบประมาณใน ๕ ปขางหนา อันจะทําใหเหลืองบประมาณเพื่อการลงทุน
พัฒนาประเทศนอยลง โดยประมวลหนี้เหลานี้ใหครบถวน หาแหลงเงิน ระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และ
ยืดระยะเวลาชําระคืนใหนานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณ ในอนาคต
๖.๑๒ ในระยะยาว พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและคมนาคม ดานคมนาคมทางบกโดย
เริ่มโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟาเชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวาร
เพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชนและเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อตั้งฐานใหรัฐบาลตอไป
ทําตอไดทันที ดานคมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุงทาอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ ๒ ทาอากาศยานดอน
เมือง และทาอากาศยานสากลในภูมิภาค สงเสริมการใชประโยชนทาอากาศยานในภูมิภาค เพื่อใหสามารถ
รองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดการพัฒนานิคม
อุ ตสาหกรรมการบิ นของประเทศการซ อมบํ ารุ งอากาศยาน และการพั ฒนาขี ดความสามารถในการ
ใหบริการขนสงทางอากาศ ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งการใชทาอากาศยานในภูมิภาค
เสริมทาอากาศยาน สุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมือง เชน ทาอากาศยานอูตะเภา เปนตน และดาน
การคมนาคม ทางน้ําโดยพัฒนาการขนสงสินคาทางลําน้ําและชายฝงทะเล เพื่อลดตนทุนระบบโลจิสติกส
ของประเทศ เริ่มจากการเรงรัดพัฒนาทาเทียบเรือชายฝงที่ทาเรือแหลมฉบัง ทาเรือชายฝงทะเลอาวไทยและ
อันดามัน ตลอดจนผลั กดั นใหทาเรือในลํ าน้ําเจาพระยาและป าสั กมีการใชประโยชนในการขนสงสินคา
ภายในประเทศและเชื่อมโยงกับทาเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกรองน้ําลึก
๖.๑๓ ปรับโครงสรางการบริหารจัดการในสาขาขนสงที่มีการแยกบทบาท และภารกิจของ
หนวยงานระดับนโยบาย หนวยงานกํากับดูแล และหนวยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหนวยงานกํากับดูแล
ระบบราง เพื่อทําหนาที่กําหนดมาตรฐานการใหบริการและความปลอดภัย โครงสรางอัตราคาบริการที่เปน
ธรรม การลงทุน การบํารุงรักษา และการบริหารจัดการ ซึ่งจะชวยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางใหเปน
โครงขายหลักของประเทศ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของกับสาขาขนสงและการ
ประกอบกิจการโลจิสติกสใหทันสมัยสอดคลองกับ สถานการณในปจจุบัน และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ
รวมทั้งสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามา มีสว นรวมในภาคขนสงเพิ่มขึน้
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๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจใหมี ประสิทธิภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบได โดยจัดทายุทธศาสตรการพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน พรอมทั้งกําหนดเปาหมายและมาตรการ
ที่จะแกไขปญหาและฟนฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจที่มีปญหาดานการเงินและการดําเนินงานใหเกิดผลในทาง
ปฏิ บัติ ตลอดจนพิจารณาความจําเป นในการคงบทบาทการเป นรัฐวิสาหกิจแตละแหงใหสอดคลองกั บ
สถานการณปจจุบัน เพื่อใหรัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและ
พัฒนากลไกการกํากับดูแล๑๒รัฐวิสาหกิจที่เขมแข็ง เพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม คํานึงถึงผลประโยชน
ของประเทศสวนรวมคุมครองผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถใหบริการประชาชนไดตาม
มาตรฐาน ที่กําหนดไว รวมทั้งมีการบริหารจัดการหนี้ทั้งในสวนที่รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอยาง
โปรงใส และมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระทางการคลัง
๖.๑๕ ในดานเกษตรกรรม ดําเนินการใน ๒ เรื่องใหญ คือ การปรับโครงสราง การผลิตสินคา
เกษตรใหสอดคลองกับความตองการดวยวิธีการตาง ๆเชน การแบงเขตเพื่อปลูกพืชผลแตละชนิด และการ
สนับสนุนใหสหกรณของกลุมเกษตรกรที่ผลิตสินคาเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะ ผูซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูป
และการสงออกได แลวแตกรณี เพื่อใหสหกรณเปนผูคาขายสินคาเกษตรรายใหญอีกรายหนึ่ง ซึ่งจะชวย
คานอํานาจของกลุมพอคาเอกชนที่มีอยูในปจจุบันใหมีความสมดุลมากขึน้
๖.๑๖ ในดานอุตสาหกรรม สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐานของ
ประเทศ เชน สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา โดยการพัฒนา
วัตถุดิบและกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกอาหารไทยบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา สงเสริม
การวิจัยเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรและแกไขปญหาที่สําคัญของประเทศ เปนตน สงเสริม
อุตสาหกรรมที่ ใชเทคโนโลยี ขั้นสู งสงเสริมอุ ตสาหกรรมที่ ใชการออกแบบและสรางสรรค และสงเสริ ม
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อปรับกระบวนการผลิตสูระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ
๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง
สามารถแขงขั นได อย างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการเพิ่มองค ความรูในดานการปรั บปรุ งประสิทธิ ภาพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑและพัฒนาการบริหาร จัดการภายในองคกร ปรับโครงสรางกลไก
การสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเปนระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งใน
ดานการเขาถึงแหลงเงินทุนและบริการ ทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
การพัฒนาผลิตภัณฑและ บริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในตางประเทศ
๖.๑๘ สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ใหเริ่มขับเคลื่อนได
อยางจริงจัง ซึ่งจะทาใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมได ซึ่ง
หมายรวมถึงการผลิตและการคาผลิตภัณฑดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑฮารดแวร ผลิตภัณฑซอฟตแวร
อุปกรณสื่อสารดิจิทัล อุปกรณโทรคมนาคมดิจิทัล และการใชดิจิทัลรองรับการใหบริการของภาคธุรกิจ
การเงินและธุรกิจบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาคสื่อสาร และบันเทิง ตลอดจนการใชดิจิทัลรองรับการ
ผลิตสินคาอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหนวยงานที่
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รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงให ดู แลและผลั ก ดั น ๑๓ งานสํ า คั ญ ของประเทศชาติ ใ นเรื่ อ งนี้ และจะจั ด ให มี
คณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ อยางจริงจัง

๗. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
การรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผลใชบังคับอยางเต็มที่ ณ สิ้นป ๒๕๕๘ จะเกิด
ประโยชน แก ประเทศไทยเป นอย างมาก หากประเทศไทยเตรี ยมการในเรื่ องต าง ๆ ให พร อม การเร ง
ดําเนินการเตรียมความพรอมทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงดานระบบการขนสงและโลจิสติกส ดานกฎระเบียบ
การอํานวยความสะดวกทางการคา การพัฒนาดานชายแดนและการเตรียมการดานทรัพยากรมนุษยจะ
สงเสริมบทบาทและการใชโอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนใหเกิดประโยชนสูงสุดในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยรวมกับ ประชาชนอาเซียน
๗.๑เรงสงเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยาย
ความร ว มมื อทางเศรษฐกิ จกั บ ประเทศเพื่ อนบ านโดยใช ป ระโยชน จากโครงข ายคมนาคมขนส งและ
โทรคมนาคมที่เชื่อมโยงระหวางกันของอาเซียนระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผานระบบอิเล็กทรอนิกส
การทํ าธุรกรรมอิเล็ กทรอนิกสรวมกั นในอาเซี ยน รวมทั้งการสนับสนุนการใชประโยชนจากความตกลง
ทางการคาการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใชบังคับแลว เรงขยาย
การจัดทําขอตกลงการยอมรับรวมกัน ของสินคาดานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยใหความสําคัญ
ตอสินคาที่ประเทศไทย มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุมสินคาอุปโภคและบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑ
การคาและระบบพิธีการศุลกากรใหสะดวกลดขั้นตอนตาง ๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง และปรับระบบ
ภาษี และการอํ านวยความสะดวกอื่ น ๆ เพื่ อ ดึ งดู ด ให มี ก ารตั้ งสํ านั ก งานปฏิ บั ติ ก ารประจ าภู มิ ภาค
ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางทางธุรกิจ การคาการลงทุน ของภูมิภาคได
ในที่สุด
๗.๒พัฒนาศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการไทยทุกระดับ โดยสอดคลองกับขอตกลง
ในการเคลื่อนยายในดานสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และ ปจจัยการผลิตตาง ๆ ที่เปดเสรีมากขึ้น
โดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยใหสามารถแขงขันได รวมทั้งสามารถดําเนินธุรกิจ
รวมกับผูประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนําไปสูความเชื่อมโยงกับหวงโซอุปทานตลาดโลกได
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฐานการผลิตสินคาหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยไดเขาไปลงทุนขยายฐาน
การผลิตในประเทศอื่นในอาเซียนมาเป นเวลานานแลว ตลอดจนกลุมการผลิตที่ ผูประกอบการของไทย
เตรียมที่จะขยายฐานการผลิตเพิ่มเติมอีกหลายชนิด ซึ่งชวยใหประเทศไทยมีฐานการผลิตสินคาคุณภาพ
หลากหลายเพื่อขายในตลาดตาง ๆ ไดมากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเปนการชวยเหลือประเทศ
เพื่อนบานในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม
๗.๓พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม อาเซียน ทั้งแรงงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไมมีทักษะโดยการเรงรัดและขยายผลการใชระบบคุณวุฒิวิชาชีพให
เกิดผลในทางปฏิบัติโดยคํานึงถึงความเปนเอกภาพกับระบบมาตรฐาน ฝมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน
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กลุมที่มีขอตกลงการเปดเสรีในอาเซียนควบคูไปกับการวางแผนดานการผลิตใหเพียงพอ การยกระดับฝมือ
แรงงานในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน การสงเสริมการพัฒนาระบบ
การทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงาน เพื่อใชในการประเมินคาจางแรงงาน
๗.๔เร งพั ฒนาความเชื่ อมโยงด านการขนส งและระบบโลจิ สติ กส ภายในอนุ ภู มิ ภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน โดยเรงขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ๖ ประเทศ (GMS)แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย-มาเลเซี ย-ไทย
(IMT-GT)แผนความร วมมื อทางเศรษฐกิ จอิ ระวดี -เจ าพระยา-แม โขง(ACMECS)แผนความร วมมื อแห ง
อาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ(BIMSTEC)และแผนแมบทความ
เชื่อมโยงในอาเซี ยนซึ่ งจะชวยสนับสนุนใหความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสในอาเซี ยน
สัมฤทธิผลไดอยางเปนรูปธรรม
๗.๕ตอเชื่อมเสนทางคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสจากฐานการผลิต ในชุมชนสูแหลง
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพื่อยกระดับศักยภาพของผูประกอบการ
รายยอยสูตลาดที่กวางขวางยิ่งขึน้ ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ และขณะเดียวกันก็ชวยสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจแกพื้นที่ตาง ๆ ภายในประเทศดวย
๗.๖พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาดานการคาชายแดน และโครงขายการ
คมนาคมขนสงบริเวณประตูการคาหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุน
ขามแดน โดยปรับปรุงโครงขายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางการคาและการขนส งสินคาขามแดนอย างต อเนื่ อง โดยในระยะแรกใหความสํ าคั ญกั บดาน
ชายแดนที่สําคัญ ๖ ดาน ไดแก ปาดังเบซารสะเดา อรัญประเทศ แมสอด บานคลองลึกและบานคลองใหญ
ซึ่งจะทําใหระบบขนสงและโลจิสติกสสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
รองรับปริมาณการเดินทางและการขนสงที่คาดวาจะเพิ่มขึน้ จากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๘. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
รัฐบาลใหความสําคัญตอการวิจัยการพัฒนาตอยอดและการสรางนวัตกรรมเพื่อนําไปสูการผลิต
และบริการที่ทันสมัยดังนี้
๘.๑สนับสนุนการเพิ่มคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อมุงไปสูเปาหมายใหไม
ต่ํากวารอยละ ๑ ของรายไดประชาชาติและมีสัดสวนรัฐตอเอกชน ๓๐ : ๗๐ ๑๕ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแหงชาติ ทั้ งนี้ เพื่อใหประเทศมีความสามารถในการแขงขั นและมีความก าวหนาทั ดเที ยมกั บ
ประเทศอื่นที่มีระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมใหมีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยใหมีความเชื่อมโยง กับภาคเอกชน
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๘.๒เร งเสริมสรางสั งคมนวั ตกรรม โดยสงเสริ มระบบการเรี ยนการสอนที่ เชื่อมโยงระหว าง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การ
เชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับการทํางาน การใหบุคลากรดานการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางานใน
ภาคเอกชน และการใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยีโดยความรวมมือจาก
หนวยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
๘.๓ปฏิรูประบบการใหสิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป นอุปสรรคตอการนํางานวิจัยและ
พัฒนาไปตอยอดหรือใชประโยชน รวมทั้งสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือ
กลุมจังหวัด เพื่อใหตรงกับความตองการของทองถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสูการใชประโยชนเชิง
พาณิชย โดยสงเสริมความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย หนวยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน
๘.๔ส งเสริ มให โครงการลงทุ นขนาดใหญ ของประเทศ เช น ด านพลังงานสะอาด ระบบราง
ยานยนตไฟฟา การจัดการน้ําและขยะ ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัย และ พัฒนา และนวัตกรรมของไทย
ตามความเหมาะสม ไมเพียงแตจะใชเทคโนโลยีจากตางประเทศสงเสริมการใชเครื่องมือ วัสดุ และสินคาอื่นๆ
ที่เปนผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกวาง โดยจัดใหมีนโยบายจัดซื้อจัดจางของภาครัฐที่
เอือ้ อํานวยเพื่อสรางโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีที่จําเปนจะตองจัดซื้อวัสดุอุปกรณหรือ
เทคโนโลยีจากตางประเทศจะใหมีเงื่อนไขการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดในอนาคตดวย
๘.๕ปรับปรุงและจัดเตรียมใหมีโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการ
วิจัยและพัฒนาและดานนวัตกรรมซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานทางปญญาที่สําคัญในการตอยอดสูการใชเชิง
พาณิชยของภาคอุตสาหกรรมใหมีความพรอม ทันสมัย และกระจายในพื้นที่ตาง ๆ เชน การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งศูนยวิเคราะห หองปฏิบัติการ สถาบัน และศูนยวิจัย เปนตน
๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร
การสรางสมดุลระหวาง การอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน ในปจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของ
รัฐและตัดไมทําลายปามากขึน้ ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ เชน
ปาไม สัตวปา พันธุพืช และแรธาตุถูกทําลายหรือนําไปใชประโยชนทางพาณิชยโดยไมชอบดวยกฎหมายเปน
อันมาก ทั้งปญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะขยะประเภทตางๆ ก็รุนแรงยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน ดังนี้
๙.๑ในระยะเฉพาะหนา เรงปกปองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษ ทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยให
ความสํ าคั ญ ในการแก ไ ขป ญ หาการบุ ก รุ ก ที่ ดิ นของรั ฐ จั ด ทํ าแนวเขตที่ ดิ นของรั ฐ ให ชั ด เจน เร งรั ด
กระบวนการพิสูจนสิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยนําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหาร
จัดการ ปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัยและสรางบรรทัดฐานในการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและ
เปนธรรม โดยเฉพาะในพืน้ ที่ปาตนน้ําและพืน้ ที่อนุรักษที่มีความสําคัญเชิงนิเวศนกําหนดพื้นที่แนวกันชนและ
ที่ราบเชิงเขาใหเป นพื้นที่ ยุทธศาสตรการปลูกปาเพื่อปองกันภัยพิบั ติและปองกันการบุกรุกปา ขยายป า
ชุมชน และส งเสริ มการปลู กไมมี คาทางเศรษฐกิ จในพื้นที่ เอกชนเพื่อลดแรงกดดั นในการตั ดไมจากป า
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ธรรมชาติรวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของระบบนิเวศและการสรางรายได
จากการอนุรักษ เชน โครงการปลูกปา เพื่อฟนฟูระบบนิเวศ โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมแบบมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน เปนตน
๙.๒สงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย างยั่ งยืน คํ านึ งถึ งขีดจํากั ดและศักยภาพในการฟ นตัว สรางโอกาสในการเข าถึ งและแบ งป น
ผลประโยชนอันเกิดขึน้ จากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรม และเทาเทียม เพื่อสรางความเปนอยูที่
ดีของประชาชน ความมั่นคงทางดานอาหาร สุขอนามัย สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเพื่อสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งใหการคุมครอง เพื่อใหเกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ
๙.๓ในระยะตอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนว
พระราชดําริที่ใหประชาชนสามารถอยูรวมกับปาได เชน กําหนดเขตปาชุมชนใหชัดเจน พื้นที่ใดที่สงวนหรือ
กันไวเปนพืน้ ที่ปาสมบูรณก็ใชมาตรการทางกฎหมายอยางเครงครัด พื้นที่ใดสมควรใหประชาชนใชประโยชน
ไดก็จะผอนผันใหตามความจําเปนโดยใชมาตรการ ทางการบริหารจัดการมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และ
การปลูกปาทดแทนเขาดําเนินการทั้งจะให เชื่อมโยงกับการสงเสริมการมีอาชีพและรายไดอื่นอันเปนบอเกิด
ของเศรษฐกิจชุมชนที่ตอเนื่องเพื่อใหคนเหลานั้นสามารถพึ่งพาตนเองไดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ดิน
ยังเปนของรัฐ จะจัดทํ าฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ จัดทําทะเบียนผูถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐ
ปรับปรุง กลไกการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและเอกชนใหมีเอกภาพเพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายดานที่ดิน
ในภาพรวม และปรับปรุงกลไกภาษีเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน เรงรัดการจัดสรรที่ดินใหแก ผูยากไรโดย
ไมต องเป นกรรมสิทธิ์ แตรับรองสิทธิ รวมในการจัดการที่ ดิ นของชุมชน กํ าหนดรูปแบบที่ เหมาะสมของ
ธนาคารที่ดินเพื่อใหเปนกลไกในการนําทรัพยากรที่ดินมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
๙.๔บริ หารจัดการทรั พยากรน้ํ าของประเทศใหเป นเอกภาพในทุ กมิติ ทั้ งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ จัดใหมีแผนบริหารจัดการทรั พยากรน้ําของประเทศและมีกระบวนการบู รณาการแผนงานและ
งบประมาณรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดทําแผนงาน ๑๗ โครงการ ไมเกิดความซ้ําซอน
มีความเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ และสอดคลองกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
โดยจัดตั้งหรือกําหนดกลไกในการบริหารจัดการน้ําพรอมทั้ง มีการนําเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใชใน
ระบบของการบริหารจัดการน้ําและการเตือนภัย
๙.๕เรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค
เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกประชาชนโดยใหความสําคัญในการเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะ
เปนลําดับแรกสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใชใหมใหมากที่สุด เรงกําจัดขยะมูลฝอย
ตกคางสะสมในสถานที่กําจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใชที่ดินของรัฐเปนหลัก ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะ
มูลฝอยโดยการแปรรูปเปนพลังงาน ก็จะสนับสนุนใหดําเนินการ สวนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบ
มาตรการการบริหารจัดการ เปนพิเศษโดยกําหนดใหทิ้งในบอขยะอุตสาหกรรมที่สรางขึ้นอยางถูกตองตาม
มาตรฐานและใหแยกเปนสัดสวนจากบอขยะชุมชน สําหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส และ
ขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบกํากับติดตามตรวจสอบและเฝาระวังไมใหมีการลักลอบทิ้งรวมทั้งจัดการสารเคมี
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โดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ใหความสําคัญในการจัดการ
อยางครบวงจร และใชมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด ในระดับพื้นที่ จะเรง
แกไขปญหาในพืน้ ที่มาบตาพุดซึ่งเปนฐาน อุตสาหกรรมหลักของประเทศอยางตอเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้ง
การลดและขจัดมลพิษการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบจากอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนา
สูเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
๑๐. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบในภาครั ฐระบบราชการเป นระบบที่ ใหญ โตมหึ มา
ประกอบดวยบุคลากร งบประมาณและอํ านาจตามตัวบทกฎหมาย ตลอดจนดุ ลพินิจอันกว างขวางของ
เจาหนาที่ซึ่งสามารถใหคุณใหโทษใหความสะดวก หรือเปนอุปสรรคตอการทํามาหากินและการดํารงชีวิตได
แตนา เสียดายวาในเวลาที่ผา นมา ระบบราชการและเจาหนาที่บางสวนกลายเปนสาเหตุหนึ่งของความขัดแยง
ในสั งคมตั้ งแต ระดั บท องถิ่ นจนถึ งระดั บประเทศ เป นอุ ปสรรคต อการพั ฒนาประเทศเพราะติ ดขั ดที่
กฎระเบียบ นานาประการซึ่งมีมาแตอดีตและยังมิไดแกไขใหทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม
อาจใชเปนกลไกเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ เชน เสียคาใชจายสูง ใชเวลามากมีการขอ
อนุญาตซ้ําซอนใชระบบตรวจสอบที่ไมจําเปนจนเปนภาระแกประชาชน บางครั้งมีการปลอยปละละเลยสลับ
กับการเขมงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหมฟาง มีการทุจริตคอรรัปชั่นสรางความไมเปนธรรมและเหลื่อม
ล้ําในสังคม ไมจูงใจใหนักลงทุนเขามาประกอบการในประเทศดังที่ปรากฏในผลการสํารวจหรือรายงาน
ประจําปของหนวยงานตางประเทศบางแหงเกี่ยวกับการจัดอันดับความนาเชื่อถือและความสะดวกหรือยาก
งายในการทําธุรกิจในประเทศไทยมาแลว รัฐบาลจึงมีนโยบายดังนี้
๑๐.๑ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค
และทองถิ่น ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่ซ้ําซอนหรือลักลั่นกันหรือมีเสนทาง
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช แกไขกฎระเบียบให
โปรงใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุง
คาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสม และเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหมการตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะที่เปนศูนยกลาง และการอํานวย
ความสะดวกแกผูใชบริการเพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ
เพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไวในระบบ
ราชการ โดยจะดํ าเนินการตั้งแต ระยะเฉพาะหนาไปตามลํ าดั บความจําเป น และตามที่ กฎหมายเอื้อให
สามารถดําเนินการได
๑๐.๒ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการ สาธารณะไดโดยรวดเร็ว
ประหยั ด และสะดวก ทั้ งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กํ าหนดผูรั บผิดชอบที่ ชัดเจน ขั้นตอนที่ แนนอน
ระยะเวลาดําเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณที่เปนธรรม โปรงใส มิใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา
หรื อใช อํ านาจโดยมิ ชอบก อใหเกิ ดการทุ จริต การสู ญเสี ยโอกาสหรือสรางความเสี ยหายแก ประชาชน
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โดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุง หนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจ การลงทุน
และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวัน เปนสําคัญ
๑๐.๓ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการเชิงรุกทั้งใน
รูปแบบการเพิ่มศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดินทางเขามายังสวนกลาง
ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการใหบริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนตาง ๆ
เพื่อใหประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวกการใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบ
ศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service)และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ พัฒนา
หน วยงานของรั ฐให เป นองค กรแห งการเรี ยนรู มี การสร างนวั ตกรรมในการทํ างานอย างประหยั ด มี
ประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
๑๐.๔เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้ งและโยกยายบุ คลากรภาครัฐวางมาตรการ
ปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงาน
บุคคลของเจาหนาที่ฝา ยตาง ๆ
๑๐.๕ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลู กฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป นขาราชการและความซื่ อสั ตย สุ จริต ควบคูกั บการบริหารจัดการภาครัฐที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยาง
เครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร
หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อ จัดจาง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจาก
รัฐ ซึ่งมีขนั้ ตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน

๑๐.๖ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปองกัน และปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวน
แหงชาติและเปนเรื่องที่ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดานทั้งจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบทั้งในดานวินัยและคดีรวมทั้งใหผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงาน
ของรัฐ และเปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเปนปญหา เชน การจัดซื้อจัดจาง
การรวมทุน การใชจายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ การใชดุลพินิจของเจาหนาที่
การมีผลประโยชน ขัดแยงหรือทับซอน ซึ่งไดมคี ําวินิจฉัยขององคกรตาง ๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียน
ใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐ และประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมอื ในการปฏิบัติราชการ
๑๐.๗ ส งเสริ มและสนั บสนุนภาคี องค กรภาคเอกชนและเครื อข ายต าง ๆที่ จั ดตั้งขึ้ นเพื่ อ
สอดสอง เฝาระวัง ตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการ
คุมครองพยานและผูเ กี่ยวของเพื่อใหการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดย
ไมถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ในสังคมที่อารยะ การยึดหลักนิ ติธรรมคือมีกฎหมายเป นใหญไมใชตัวบุคคลหรืออํ าเภอใจของ
เจาหนาที่ผูปกครองยอมเปนสาระสําคัญ แตหลักนิติธรรมจะเปนที่ยอมรับนับถือไดมิใชเพียงสักแตวามี
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กฎหมาย หากกฎหมายเหลานั้นตองสอดคลองกับความเปนจริงและความตองการ ของประชาชน เปนธรรม
คุมครองสิทธิมนุษยชน ทั้งตองมีกระบวนการยุติธรรมที่เขาถึงไดงาย มีมาตรฐานตามหลักสากล ทันสมัย
และเปนธรรมดวย มิฉะนั้นจะกลายเปนสาเหตุแหงความขัดแยง และการโกรธแคนชิงชังไมสิ้นสุด รัฐบาลจึง
มีนโยบายในเรื่องดังกลาวดังนี้
๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหนา จะเรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ ที่
ลาสมัย ไมเป นธรรม ไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ เป นอุปสรรคตอการบริหารราชการ
แผ นดิ น การประกอบธุ รกิ จหรื อไม เอื้ อต อศั กยภาพในการแข งขั นกั บต างประเทศโดยจะใช กลไกของ
หน วยงานเดิ มที่ มี อ ยู และระดมผู ทรงคุ ณวุ ฒิ มาเป นคณะกรรมการที่ จะจั ดตั้ งขึ้ นเฉพาะกิ จเป นผู เร ง
ดําเนินการ
๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหนวยงานที่มีหนาที่ใหความเห็นทางกฎหมายและจัดทํา กฎหมายใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว สามารถใหความชวยเหลือแกภาคเอกชนและประชาชนไดตามหลักเกณฑที่จะ
เปดกวางขึ้น และใหบุคลากรของหนวยงานทางกฎหมายมีสวนใหความรูเสริมศักยภาพในทางกฎหมาย
มหาชน การดํ าเนิ นคดี ปกครอง การยกร างกฎหมาย และการตี ความกฎหมายแก เจ าหน าที่ ของรั ฐใน
หนวยงานตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติราชการ เพื่อประชาชน
๑๑.๓ ในระยะตอไป จะจัดตั้งองคกรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก การแทรกแซงของรัฐ
๑๑.๔ นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใชเพื่อเรงรัด การดําเนินคดี
ทุกขั้นตอนใหรวดเร็ว เกิดความเปนธรรม และมีระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใชติดตามผลและ
นําไปใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหนวยงานและเจาหนาที่ ในกระบวนการยุติธรรมได
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการชวยเหลือทางกฎหมายและคาใชจายแกประชาชน ที่ไมไดรับความเปน
ธรรม โดยใหเขาถึงความเปนธรรมไดงา ย รวดเร็ว สงเสริมกองทุนยุติธรรม เพื่อคุมครองชวยเหลือคนจนและ
ผูด อยโอกาส คุมครองผูถูกลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยา ผูบริสุทธิ์หรือไดรับผลกระทบจากความไม
เปนธรรม โดยเนนความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเปนธรรมของผูไดรับผลกระทบ
และการไมแอบอางฉวยโอกาสโดยทุจริตจาก ระบบการชวยเหลือดังกลาว
๑๑.๖ นํ ามาตรการทางการเงิ น ภาษี และการป องกั นการฟอกเงิ นมาใช ในการป องกั นและ
ปราบปรามผูม ีอทิ ธิพลและเจาหนาที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมชิ อบ หรือ กระทําผิดเกี่ยวกับการคามนุษย
แรงงานทาส การกอการรายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรม ขามชาติ
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รัฐบาลไดกําหนดคานิยมหลักของคนไทยขึ้น เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง ดังนี้
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
3. กตัญู ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่นื เผื่อแผและแบงปน
7. เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูน อยรูจักการเคารพผูใ หญ
9. มีสติ รูต ัว รูค ิด รูท ํา รูป ฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
10.รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย
และขยายกิจการ เมื่อมีความพรอม โดยมีภูมิคมุ กันที่ดี
11. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวตอบาป ตามหลักของศาสนา
12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชนของตนเอง
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศไทย
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ

๑. สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับการ
คุมครองทางสั งคมที่มีคุณภาพอยางทั่ วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึ งทรัพยากรและกระบวนการ
ยุติธรรมอยางเสมอภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา
ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม
๒. พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรมเรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยาง
เหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทัน
กับการเปลี่ยนแปลง
๓. พั ฒ นาฐานการผลิ ต และบริ ก ารให เ ข ม แข็ ง และมี คุ ณ ภาพ บนฐานความรู ค วามคิ ด
สรางสรรค และภูมิปญญาสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการ
บริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
๔. สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวม
ของชุมชน รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนที่ปรับเปลี่ยนเร็วและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น
จํ า เป น ต อ งกํ า หนดยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศที่ เ หมาะสมโดยเสริ ม สร า งความแข็ ง แกร ง ของ
โครงสรางระบบตาง ๆ ภายในประเทศใหมศี ักยภาพแขงขันไดในกระแสโลกาภิวัตนและสรางฐานความรู
ใหเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดอยางรูเทาทันควบคูไปกับการกระจายการพัฒนาที่เปน
ธรรมและเสริมสรางความเทาเทียมกันของกลุมคนในสังคมและความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นพรอมทั้ง
ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหคงความอุดมสมบูรณเปนรากฐานการ
พั ฒ นาที่ มั่ น คง และเป น ฐานการดํ า รงชี วิ ต ชองชุ ม ชนและและสั ง คมไทย ตลอดจนการเสริ ม สร า ง
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศทุกระดับอันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน
สามารถดํารงอยูในประชาคมโลกไดอยางมีเกียรติภูมิและมีศักดิ์ศรีโดยมียุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญ
ในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ ดังนี้
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๑. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
มุงสรางภูมคิ ุมกันตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัวและชุมชน เพื่อใหเปนสังคมที่มีคุณภาพสามารถ
ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญ
กับการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงบริการทางสังคมที่
มีคุณภาพ ไดรับการคุมครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเทาเทียมกัน มีโอกาสเขาถึง
ทรัพ ยากรและโครงสรางพื้ นฐานในการสรา งอาชีพ และรายได ที่ มั่นคงสามารถเขาถึ งกระบวนการ
ยุติธ รรมอยางเสมอภาค ไดรับการคุมครองสิท ธิ ผลประโยชนและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินอยางเทาเทียม และสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ที่ โ ปร ง ใสยึ ด ประโยชน ส ว นรวม และเป ด โอกาสการมี ส ว นร ว มของประชาชนทุ ก ภาคส ว นใน
กระบวนการพัฒนาประเทศ
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวติ อยางยั่งยืน
มุงเตรียมคนใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันเพื่อเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมิติใหมีความพรอมทั้งดานรางกายที่สมบูรณ
แข็งแรง มีสติปญญาที่รอบรู และมีจิตใจที่สํานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรูคุณคาความ
เปนไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต ควบคูกับการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคมและ
สถาบั นทางสั งคมให เ ข มแข็ งและเอื้อ ต อ การพั ฒนาคน รว มทั้ ง สง เสริ มการพั ฒนาชุมชนท อ งถิ่ นให
เขมแข็งและสามารถสรางภูมคิ ุมกันใหคนในชุมชน และเปนพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ
๓. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
ใหค วามสํ าคั ญ กับ การบริหารจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติที่ เป นฐานการผลิตภาคเกษตรให
เขมแข็งและสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืน เพื่อใหภาคเกษตรเปนฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่
มีความมั่นคง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
พันธ พืช พันธุสัตวและสั ตวน้ํา รวมถึงเทคโนโลยี การเกษตรที่เหมาะสมและเป นมิตรกับ สิ่งแวดลอ ม
สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร อาหารและพลังงาน บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่นและ
ความรูส รา งสรรค การสรา งความมั่ นคงในอาชี พ และรายไดใ หแ ก เ กษตรกรตามหลั ก ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงขณะเดียวกัน ใหความสําคัญกับการสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงานชีวภาพ
ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพื่อสรางภูมิคุมกันใหภาคเกษตรสามารถพึ่งตนเองไดและ
เผชิญกับปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ไดอยางมั่นคง
๔. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
ใหความสํ าคั ญ กับ การปรับโครงสรางเศรษฐกิ จ โดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวั ตกรรม
ความคิดสรางสรรคตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่นเปนพื้นฐานสําคัญในการขับเคลื่อนสูการพัฒนาที่มี
คุณภาพและยั่งยืน ภายใตปจจัยสนับสนุนที่เอื้ออํานวยและระบบการแขงขันที่เปนธรรม เพื่อสราง
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ภูมิคุมกันใหกับประเทศมุงปรับโครงสรางการคาและการลงทุนใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดทั้ ง ภายในและต า งประเทศ สร า งมู ล ค า เพิ่ ม ให กั บ สาขาบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพบนพื้ น ฐานของ
นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคพัฒนาธุรกิจสรางสรรคและเมืองสรางสรรค เพิ่มผลิตผลของภาค
เกษตร และสร า งมู ล ค า เพิ่ ม ด ว ยเทคโนโลยี แ ละกระบวนการผลิ ต ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สั ง คม พั ฒ นา
ภาคอุ ต สาหกรรมสู อุ ต สาหกรรมฐานความรู เ ชิ ง สร า งสรรค แ ละเป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ มพั ฒ นา
โครงสรางพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส สรางความมั่นคงดานพลังงาน ควบคูไปกับการปฏิรูปกฎหมาย
และกฎระเบียบตาง ๆ ของเศรษฐกิจ และบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อให
เปนรากฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เขมแข็งและขยายตัวอยางมีคุณภาพ
๕. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
มุงเชื่อมโยงมิตขิ องการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิตขิ องความรวมมือกับประเทศใน
ภูมิภาคตาง ๆ บนพืน้ ฐานของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศใหเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒนาความรวมมือแบบหุนสวนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของผลประโยชนรวมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคและสรางปฏิสัมพันธใน
ความรวมมือระหวางประเทศอยางสรางสรรคเตรียมความพรอมประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียนให
ความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนในทุกภาคสวนใหมที ักษะที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง ควบคูไปกับการพัฒนา
ความเชื่อมโยงดานขนสงและระบบโลจิสติกส ภายใตกรอบรวมมืออนุภูมิภาค ปรับปรุงกฎ ระเบียบการขนสง
คนและสินคาเพื่อลดตนทุนการดําเนินธุรกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งของภาคการพัฒนาภายในประเทศ
ตั้งแตระดับชุมชนทองถิ่นใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง
๖. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
มุงบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
บนพืน้ ฐานของการมีสว นรวมของชุมชนในการดูแล รักษาและใชประโยชน ควบคูไปกับการเตรียมความพรอม
รอบรั บการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิ บั ติทางธรรมชาติเพื่ อให สั งคมมีภูมิ คุมกั น สามารถ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตใหคนในสังคมไทย โดยใหความสําคัญกับการ
อนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปรับกระบวนทัศนการ
พั ฒนาและขั บเคลื่อนประเทศไปสูการเป นเศรษฐกิ จและสั งคมคารบอนต่ําและเป นมิตรกั บสิ่งแวดลอม
ยกระดับขี ดความสามารถในการับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภั ยพิบั ติทาง
ธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ สรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอม
และวิกฤตภาวะโลกรอน และเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
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การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น
หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
แนวคิ ดและทิ ศทางการพั ฒนาประเทศอย างยั่ งยื นตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) เปนการสรางภูมิคุมกันในมิติตาง ๆ
ไดแก ปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ โดยใชแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศสูความยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอเนื่องจากแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๐ พรอมทั้งขยายการนําทุนของประเทศ
ที่มีศักยภาพจาก ๓ ทุน ทั้งทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปน ๖ ทุน
ไดแก ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทุนทาง
วัฒนธรรมมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะการสรางฐานทางปญญาเพื่อเปนภูมิคุมกัน
ใหกับคนไทยเปนสังคมที่มีคุณภาพ กาวสูสังคมและเศรษฐกิจสีเขียวที่มีแบบแผนการผลิตและบริโภคอยาง
ยั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยนําความรูและจุดแข็งของอัตลักษณไทยมาปรับโครงสรางเศรษฐกิจบน
ฐานนวัตกรรมที่เขมแข็ง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคอยางรูเทาทัน สรางความยั่งยืนของ
ภาคเกษตรและความมั่งคั่งดานอาหารและพลังงานรวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน ควบคูไปกับการเสริมสรางระบบธรรมาภิบาลและความสมานฉันทในทุกภาคสวนและทุกระดับ เปนฐาน
การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและสมดุล มุงสูการอยูรวมกันอยางมีความสุขและเปนธรรม
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุม ๑ (เชียงใหม ลําพูน ลําปาง และแมฮองสอน)
“ควรมีทิศทางการพัฒนาดานการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาบริการพื้นฐานของเมือง
และสิ่งแวดลอม การพัฒนาโครงขายคมนาคม และสรางมูลคาเพิ่มทางภาคการผลิตและบริการบน
พืน้ ฐานของความรูแ ละวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ”
วิสัยทัศนกลุมจังหวัด
“ศูนยกลางการทองเที่ยว การคา การลงทุน สูสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา สังคมนาอยูทุกถิ่นที่”
กรอบแนวคิดการพัฒนา (Big ideas for development)
๑) สรางสรรค (Creativity) หมายถึง การดําเนินกิจกรรมอยางสรางสรรค
๒) ความปลอดภัย (Safety) สุขภาพดี (Healthy) หมายถึง ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพยสิน
ของประชาชน และประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี
๓) อบอุนและมีเสนห (Pleasant charming) หมายถึง สภาพแวดลอมที่นาอยูตามวิถีชีวิตที่
เอื้อเฟอและวัฒนธรรมที่สวยงามของทองถิน่
ประเด็นการพัฒนา (Issues for development)
๑) การฟนฟูหมายถึง การอนุรักษ/ดูแลใหมคี ุณภาพ อาจรวมถึงปริมาณเพิ่มมากขึ้นดวย
๒) การสรางความโดดเดนอย างมีเ อกลัก ษณ หมายถึง การสงเสริมจุดแข็งและโอกาสใหมี
ศักยภาพในการแขงขันที่เลียนแบบไดยาก
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๓) การยกระดับพั ฒนา หมายถึง การปรับปรุงใหเกิด ประสิทธิภาพ ประสิทธิ ผล และสงผล
กระทบเชิงบวกใหเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : สงเสริมการฟนฟูและอนุรักษแบบองครวม เพื่อสรางสรรคบรรยากาศที่สวยงาม มีเสนห
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ : สงเสริมการสรางสรรคสินคาและบริการใหโดดเดนและมีคุณคา มุงเนน
ผลิตภัณฑเพื่อ สุขภาพ หัตถสรางสรรค ศิลปวัฒนธรรม การทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : ยกระดับการพัฒนาการคาการลงทุน มุง เนนอุตสาหกรรมสุขภาพ
อุตสาหกรรมการจัด ประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป เพื่อรองรับการ ทองเที่ยวและการเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ยุทธศาสตรของจังหวัดเชียงใหม
วิสัยทัศนจังหวัดเชียงใหม
“นครแหงชีวิต และความมั่งคั่ง บนฐานของความสงางามทางวัฒนธรรม และ ศูนยกลางการ
ทองเที่ยว การคา การลงทุนระดับสากล ”
พันธกิจ
1. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางการทองเที่ยวและบริการระดับสากล
2. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางของการคา การลงทุน และการคมนาคมขนสง ใน
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
3. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางเกษตรปลอดภัย
4. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางการศึกษาในระดับภูมภิ าคและระดับนานาชาติ
5. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองนาอยูบนพืน้ ฐานความสงางามทางวัฒนธรรมลานนา
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: การสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมปิ ญญา จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและ สิ่งแวดลอมเพื่อเปนฐาน
การพัฒนาอยางยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4: การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5: การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่
มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวน (พ.ศ.2559 – พ.ศ. 2563) » 52

ตําแหนงการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหมมีศักยภาพการพัฒนา ซึ่งมีความสําคัญตอการกําหนดตําแหนงการพัฒนาของ
จังหวัดเชียงใหม ดังนี้
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
นโยบายการพัฒนาของผูบริหารเทศบาลตําบลบานแหวน
ผูบริหารเทศบาลตําบลบานแหวนไดกําหนดนโยบายในการบริหารงาน โดยมีเปาหมายเพื่อ
พัฒนาตําบลบานแหวน ใหค รอบคลุ มในทุ ก ๆดาน ทั้ งนี้เ พื่อ ประโยชนสุ ข ของพี่นอ งประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลอยางคลอบคลุมและทั่วถึง ประกอบดวย 8 ดาน ดังนี้
1. ดานการศึกษาและการเรียนรู
1. ติดตั้งอินเทอรเนตไรสาย (WIFI) บริเวณพื้นที่สาธารณะของชุมชน เพื่อการศึกษาเรียนรูและ
เขาถึงแหลงขอมูลที่เปนประโยชน เพิ่มโอกาสทางสังคม ใหประชาชนกาวทันตอเหตุการณบานเมือง
2. เพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสทางการศึกษาสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน อุปกรณทางการ
ศึกษาที่ทันสมัย และกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูดา นการศึกษา/อาชีพ/กีฬาและนันทนาการใหกับนักเรียน
และผูท ี่สนใจ
3. สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศที่เปนประโยชนตอการสื่อสารใหกับนักเรียนและผูที่สนใจ
ทุกเพศทุกวัยเพื่อเพิ่มโอกาสการสื่อสารและโอกาสทางเศรษฐกิจ กาวทันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
2. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวติ
1. ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ในสถานที่สําคัญและจุดเสี่ยงตางๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพยสิน ลดปญหาอาชญากรรม อุบัติเหตุและปญหายาเสพติดในพื้นที่ตําบลบานแหวน
2. สงเสริมสนับสนุนการดูแลความสงบเรียบรอยภายในพื้นที่งานสายตรวจชุมชนและจัดตั้ง
ศูนยปองกันภัยตําบลบานแหวนรวมกับชมรมกํานันผูใหญบานและคณะกรรมการหมูบ าน
3. สงเสริมสนับสนุนกองทุนพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหมูบาน ภายใตเงื่อนไขและ
ระเบียบตามที่กฎหมายกําหนดและงบประมาณของเทศบาลตําบลบานแหวน
4. เพิ่มประสิทธิภาพศูนยกูชพี กูภัย อปพร. ชรบ.เทศบาลตําบลบานแหวน
5. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลบานแหวน
6. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลบานแหวน
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3. ดานการสาธารณสุขและการพัฒนาสิ่งแวดลอม
1. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาดานสาธารณสุขรวมกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
1.1 สงเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ใหมีสุขภาพชีวิตที่ดี
ถวนหนาและทั่วถึง
1.2 สงเสริมการตรวจสุขภาพประชาชนวัยทํางานที่ไมมสี ิทธิประโยชน
1.3 สงเสริมการตรวจวัดสายตาผูสูงอายุที่เสี่ยงตอการเปนตอกระจกพรอมตัดแวนตาม
ความเห็นของจักษุแพทย
2. สงเสริมการออกกําลังกายของประชาชนทุกเพศทุกวัย
2.1 สนับสนุนอุปกรณการออกกําลังกายในพื้นที่สาธารณะของแตละชุมชนในพื้นที่
ตําบลบานแหวน เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
2.2 สงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาผานศูนยการกีฬาตําบลบานแหวน เพื่อให
เยาวชนและประชาชนมีโอกาสทางการกีฬาที่ดี
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอย
3.1 จัดซื้อรถจัดเก็บขยะและอุปกรณในการจัดเก็บขยะที่มีประสิทธิภาพเพื่อแกไข
ปญหาขยะตกคางในพื้นที่
3.2 สงเสริมสนับสนุนงบประมาณใหกับชุมชนในการบริหารจัดการคัดแยกขยะอยางมี
ประสิทธิภาพกอนทิ้ง
4. ดานการพัฒนาสาธารณูปโภค
1. จัดสรรงบประมาณในการกอสรางระบบสาธารณูปโภคใหเปนไปตามความตองการของ
ประชาชน และคณะกรรมการประชาคมหมูบาน ซอมแซมสาธารณูปโภคที่เกิดความชํารุดเสียหาย ใหใช
การได ดี เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกในการคมนาคมและบรรเทาความเดื อ ดร อ นของประชาชนเพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบการระบายน้ําในพืน้ ทีเพื่อปองกันน้ําทวม
2. จัดทําสนามกีฬาประจําตําบลที่ไดมาตรฐานและครบวงจร เพื่อใหเยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพที่ดี ยกระดับความสามารถของนักกีฬาตําบลบานแหวน
2.1 ปรับปรุงสนามกี ฬาประจําตําบลเดิมที่มีอ ยูเพื่อใชเ ปนสถานที่ออกกําลั งกายของ
ประชาชนในตําบลอยางทั่วถึง
3. แกไขปญหาภัยแลงพื้นทีการเกษตรสนับสนุนงบประมาณในการแกไขปญหาภัยแลงในพื้นที่
การเกษตรและวางแนวทางการแกไขปญหาอยางยั่งยืน
4. สง เสริม สนับ สนุ นการปรับ ปรุ ง ภูมิ ทั ศ นพื้ น ที่ ตํ าบลบ านแหวน วั ด โรงเรีย น ถนนและที่
สาธารณะหมูบ าน เพื่อความสวยงามและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน
5. สงเสริมสนับสนุนการทําความสะอาดรางระบายน้ําในพืน้ ที่ตําบลบานแหวน
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5. ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานพอเพียง
1. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของประชาชนที่มีอยูเพิ่มอาชีพใหมผานการฝกอบรมและ
เรียนรู การตอยอดธุรกิจให เจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน
2. สงเสริมอาชีพและงานฝมือภูมิปญญาของกลุมอาชีพ ผูสูงอายุ กลุมสตรี แมบาน เยาวชน
ในทองถิ่นใหมีคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มโอกาสทางการคาขาย กับการกาวเขาสูตลาดการคา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
3. สงเสริมสนับสนุนกองทุนพัฒนาเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน เพื่อเปนศูนยชวยเหลือ
เกษตรกรเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ชองทางการตลาดและขอมูลขาวสารดานการเกษตร
4. สงเสริมการผลิตและการใชปุยอินทรียปุยชีวภาพในการเกษตรเพื่อลดตนทุนการผลิต
แกปญหาดิน เสื่อมโทรม ชวยลดปริมาณขยะและมลภาวะโลกรอน
5. สงเสริมสนับสนุนจัดทําตลาดนัด เพื่อจําหนายสินคาเกษตรในพื้นที่ตําบลบานแหวน
6. ดานวัฒนธรรมและการอยูรวมกันในสังคม
1. สงเสริมสนับสนุนความเปนอัตลักษณของตําบลบานแหวน ฟนฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของทองถิ่นใหคงอยู จัดกิจกรรมบวชภาคฤดูรอน กิจกรรมกิน๋ ออผญา กิจกรรมดําหัวผูสูงอายุ
กิจกรรมธรรมสัญจร กิจกรรมประเพณียี่เปงลอยกระทง ฯลฯ
2. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมสืบทอดความรูด านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพนื้ บานไมใหสูญหาย
“จากรุนสูรนุ ” ผานศูนยเรียนรูภูมิปญญาตําบลบานแหวน
3. สงเสริมการสรางความรูความเขาใจรวมกันในวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของแตละ
ศาสนาและ ระหวางชุมชนดั้งเดิมและชุมชนใหม ในพื้นที่ตําบลบานแหวน
4. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ทุกศาสนา เพื่อใหการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามและการอยูรวมกันอยางมีความสุข
7. ดานสวัสดิการ
1. สนับสนุนจัดตั้งศูนยประสานงานผูส ูงอายุประจําตําบลบานแหวน เพื่อประสานงานเครือขาย
ผูส ูงอายุในแตละหมูบาน
2.
สนับสนุนจัดตั้งศูนย พัฒนาครอบครัวตําบลบานแหวน เพื่อประสานการทํางานของ
คณะกรรมการศูนยฯ
3. สนับ สนุนจัด ตั้งศูนย ป ระสานงานกองทุ นสวั ส ดิก ารนักกี ฬ า เพื่อ ใหมีกองทุ นใชใ นการ
ดําเนินการดูแลนักกีฬา ทีไ่ ดรับอุบัติเหตุในการแขงขันกีฬาในการแขงขันระดับตางๆ
4. สนับสนุนจัดตัง้ ศูนยประสานงานสวัสดิการ เพื่อสิทธิเด็ก สตรี ผูพิการ ผูดอยโอกาสผูติดเชื้อ
เพื่อประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. สนับสนุนจัดตัง้ ศูนยชราบาลเพื่อพัฒนาและฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
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8. ดานขอมูลขาวสาร
1. จัดทําขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธการทํางานของเทศบาลตําบลบานแหวนใหประชาชน
รับทราบขอมูลและขาวสารทางราชการที่เปนประโยชนตอประชาชนอยางทั่วถึง
2. เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธขอ มูลขาวสารที่เปนประโยชนตอชุมชน
3.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององคกรภายใตหลักธรรมภิบาล ดวยความสุจริต โปรงใส
ตรวจสอบไดและการมีสวนรวมของประชาชน
๓.๒ ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
ปจจัยภายนอกและปจจัยภายในที่สําคัญและมีผลตอการพัฒนาตําบลบานแหวนที่สําคัญ คือ
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมของคนในชุมชน ซึ่งไดรับอิทธิพลจากสังคมเมืองและความเจริญ
ทางดานวัตถุที่หลั่งไหลเขามาในพื้นที่ ทําใหประชาชนทิ้งคานิยมพื้นฐานดั้งเดิมของตนเอง รวมถึงระบบ
ขอมูลขาวสาร การรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เขาสูชุมชนและ
สิ่งที่ ประชาชนนําเขาสูชุมชนโดยไมรูตัว ความรูค วามสามารถของคนในชุมชน ในการที่จะวิเคราะห
สถานการณตาง ๆ ลวนมีผลตอการพัฒนาทั้งสิน้
ศักยภาพที่เ ดนชัดของประชาชนในพื้นที่ตําบลบานแหวนซึ่ งเปนทุนทางสังคม หากไดรับการ
สนับสนุนจะทําใหเกิดความรวมมือ ไดแก ประชาชนสวนมากไดรับการศึกษาที่ดี การมีความเชื่อมโยง
เครือ ญาติ การยึ ดมั่นประเพณีนิย มที่ ดีงามในสังคม ป จจัยเหลานี้ทํ าใหก ารพัฒนาทอ งถิ่ นเปนไปใน
ทิศทางที่ดี เกิดความรวมมือกันเปนอยางดี นโยบายของการบริหารงานของผูบริหารเกิดจากแนวคิดการ
บริการประชาชน มุงเนนการพัฒนาอยางเปนระบบและเปนธรรม เนนการมีสวนรวมจากภาคประชาชน
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดของชุมชน
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ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่ตําบลบานแหวน
ไดรวบรวมขอมูลจากการประชาคมหมูบาน นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหปญหา ความตองการของ
ประชาชนโดยใหสอดคลองกับ สถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สภาพแวดลอมในพื้นที่
ตําบลบานแหวน โดยสรุปไดดังนี้
๑. สถานการณทางสังคม
เทศบาลตําบลบานแหวน ตั้งอยูหางจากอําเภอหางดง ประมาณ 2 กิโลเมตร และตั้งอยูหาง
จากอําเภอเมืองเชียงใหมไปทางทิศใตประมาณ 11 กิโลเมตร ตามเสนทางหลวงแผนดิน หมายเลข
108 (ถนนสายเชียงใหม – ฮอด) มีเนื้อที่รวมประมาณ 14 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,325ไร
มีหมูบานทั้งหมด จํานวน 13 หมูบาน มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด จํานวน 5,061 ครัวเรือน ประชากร
รวมทั้งสิน้ 10,362 คน แยกเปนชาย 4,915 คน หญิง 5,447 คน
๒. เศรษฐกิจ
ประชากรสวนใหญของตําบลบานแหวน ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป คาขาย ประกอบธุรกิจสวนตัว
รับราชการ ลูกจางในหนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมในครัวเรือน และการเกษตรกรรม
รายไดเฉลี่ยตอคนตอปของคนในพืน้ ที่ 83,769 บาท / คน / ป
๓. เทคโนโลยี
ปจจุบันเปนที่ยอมรับแลววา เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว และมี
บทบาทสํ าคัญ ในดานตางๆ อย างกวางขวาง ทั้งทางดานเศรษฐกิ จ อุ ตสาหกรรม การบริหารสั งคม
สาธารณสุข สิ่งแวดลอม รวมทั้งดานการศึกษา เทศบาลตําบลบานแหวนไดใหความสําคัญ เล็งเห็น
ประโยชนและคุณคาของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอการพัฒนาทองถิ่น จึงจําเปนจะตองพัฒนาระบบ
สารสนเทศ โดยมีพื้นฐานอยูบนหลักการพัฒนารวมกันระหวางงานทางการศึกษา และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อใหสามารถประสานการดําเนินงาน และการนําทรัพยากรมาใชในการบริหารการวาง
แผนการพัฒนา ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔. สภาพแวดลอม
เทศบาลตําบลบานแหวน ไดตระหนักถึงสภาพแวดลอมในชุมชน ซึ่งผลกระทบสิ่งแวดลอมที่
เกิดขึน้ ในปจจุบันนั้น ลวนเกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษยแทบทั้งสิ้น ความอุดมสมบูรณของทรัพยากร
ตองเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว เกิดมลพิษขึ้นเกือบทุกดาน ผูท ี่จะไดรับผลกระทบ ก็คือ คนที่อยูอาศัยใน
ชุมชนนั้นๆ นอกจากนั้นยังกอใหเกิดการแยงชิงเพื่อใชประโยชนจากทรัพยากรที่เหลืออยู สรางปญหา
ความขัดแยงขึ้นในสังคม ปญหาเหลานี้สามารถแกไขได หากทุกคนในชุมชนรวมกันเขามามีสวนรวมใน
การปองกันและแกไขปญหาของทองถิ่นอยางจริงจัง ทั้งที่ลงมือกระทําดวยตนเองตลอดจนประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ ก็จะสามารถฟนฟูบูรณะใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในทองถิ่น
กลับคืนสภาพมาอยางเดิมได
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ประชาคมอาเซียนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ (๒๐๑๕) ถือเปนความทาทายอยางยิ่ง
สํ าหรับ ประเทศไทย ซึ่ งองคก รปกครองสว นท อ งถิ่ น มีภารกิ จสํ า คั ญ ในการจัด บริก ารสาธารณะให
ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่การเขาสูประชาคมอาเซียนเกิดจากเจตนารมณที่ตองการ
ใหประเทศในกลุมอาเซียนเกิดความรวมมือ เพื่อสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของประเทศสมาชิก
โดยมุงเนนไปที่ ๓ ประชาคม คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซีย น ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ภายใตกระบวนการการเปนประชาคมอาเซียน
มีขอ กําหนดและขอตกลงรวมกันที่อาจสงผลกระทบตอชุมชนและประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในฐานะเปนหนวยงานที่ใกลชิดกับประชาชนและชุมชนที่สุด จําเปนตองเล็งเห็นความสําคัญของการเขาสู
ประชาคมอาเซียน สรางความรูความเขาใจใหกับประชาชน กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่นและการ
บริหารงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสามารถรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อประเทศ
ไทยเขาสูความเปนประชาคมอาเซียนผลกระทบของการเขาสูประชาคมอาเซียนตอองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและประชาชนอาจกลาวไดดังนี้
๑. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําให
เกิดการรวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลคาและมีชองทางการกระจายสินคาเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้น จะเกิดการ
เรียกรองจากกลุมนักลงทุนที่เขามาลงทุนในประเทศไทยใหมีการพัฒนาเครือขายการคมนาคม เพื่อใหการ
เคลื่อนยายสินคาและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะตองมุงเนนการพัฒนาโครงขายคมนาคมที่เปนระบบและสะดวกตอการขนสง รวมถึงโครงสรางพื้นฐานที่
จําเปนตอการขยายฐานการผลิต อาทิ ระบบไฟฟาและระบบประปา ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจไม
สามารถดําเนินการไดโดยลําพัง จําเปนตองประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒. การพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน การหลั่งไหลเขามาของทุนตางชาติที่จะเพิ่ม
มากขึน้ สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทบทวนบทบาทของตนในการดูแลและชวยเหลือกลุมผูผลิต
ในพื้นที่โดยอาจจะตองมีนโยบายในการสงเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม เปดรับวิสัยทัศนใน
กระบวนการผลิตแบบใหม เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตใหเปนมาตรฐานเทาเทียมกับระดับสากล
๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปาหมายเรื่องการสรางความยั่งยืนดาน
สิ่งแวดลอมของประชาคมอาเซียน ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเรงปรับระบบการบริหารจัดการดาน
สิ่ งแวดล อ ม ซึ่ งจะต อ งดู แลทรั พ ยากรและจั ด การอย า งเป นระบบ โดยการเน น การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติโยการมีสวนรวมของประชาชน เนนการจัดการบนพื้นฐานของความเปนเจาของรวมกัน
เพื่อสรางความรัก ความหวงแหนในทรัพยากร และกอเกิดการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
อย างไรก็ ตาม ต องไม ลื มเรื่ องของการควบคุ มมาตรฐานการดู แลรั กษาฟ นฟู ทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจตองทบทวนขอบเขตอํานาจหนาที่ระหวาง
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีการบูรณาการการทํางานรวมกันในเรื่องการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเตรียมรับผลกระทบจากปญหา
สังคมและสาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนยายแรงงานและนักทองเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด
ความขัดแยงทางสังคมและเชื้อชาติ และอาชญากรรมขามชาติ อาทิ ยาเสพติด การคามนุษย องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองเนนการจัดบริการสาธารณะใหไดตามมาตรฐานที่กําหนดในแตละงานหรือ
กิจกรรมอยางเครงครัด รวมทั้งจะตองจัดสวัสดิการสังคมสําหรับเด็ก กลุมเสี่ยง และกลุมดอยโอกาส
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสําคัญกับการเขาถึงการ
ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะทําใหชุมชนมีการดํารงชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๕. การรักษาความสงบเรียบรอย องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีบทบาทในการเฝาระวัง
ปญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งอาจตองพัฒนาระบบและจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพ
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนรวมกับชุมชนในการกําหนดกติกาและหลักเกณฑของชุมชนใหทุก
คนอยูรวมกันไดภายใตแนวคิดสังคมที่เอื้ออาทรและมีความมั่นคง
๖. การจัดการดานการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเปนจุดเริ่มตน
ของการพัฒนาดานตาง ๆ เสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีหนาที่ใน
การจัดและสงเสริมการศึกษาใหแกประชาชนและชุมชนตองพัฒนาประชาชนและชุมชนใหสามารถกาวสู
ประชาคมอาเซี ย นได โ ดยต อ งเน น “การพั ฒ นามาตรฐานด า นการศึ ก ษา” ไม ว า จะเป น การพั ฒ นา
คุณภาพในการจัดการศึกษา โดยการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ
และภาษาเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการสื่อสารที่ดี การพัฒนาและสนับสนุนครูผูสอนใหมีการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางประเทศสมาชิกและนําเทคโนโลยีมาใชประกอบการเรียนการสอน ทํา
ใหประชาชนเกิดการเรียนรูที่ทันสมัย มีความเปนสากลและมีคุณภาพ นอกจากนี้องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะตองจัดทําขอมูลที่จําเปนตอแรงงานตางชาติ เปนภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่น ๆ สําหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณีนั้น นอกจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานในอาเซียนแลว ยังตองเปนสื่อกลาง
ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหวางประชาชนในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และประชาชนในประเทศอาเซียนอื่นที่มีพรมแดนติดตอกัน ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน การจัด
กิจกรรมเชนนีจ้ ะชวยใหประชาชนมีความรูสกึ เปนอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึน้
๗. การปรับปรุงโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจตองมีการจัดตั้งหนวยงาน
ดานวิเทศสัมพันธ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเนื้องานดานการตางประเทศและความ
รวมมือกับประเทศเพื่อนบาน และเพื่อใหสามารถสื่อสารทําความเขาใจกับประชาชนจากประเทศอื่น
ที่มาติดตอราชการได

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวน (พ.ศ.2559 – พ.ศ. 2563) » 59

ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น
ดวยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค)
จากขอมูลพื้นฐานทั่วไป ของตําบลบานแหวน สามารถนํามาวิเคราะหศักยภาพของเทศบาล
ตําบลบ านแหวน โดยการวิเ คราะหตามหลั กและวิธีก าร SWOT คือ จุด แข็ ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค เพื่อใชเปนกรอบในการวางแผนและพัฒนาตําบลตอไป ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1)ดานการเมือง การปกครองและการบริหาร
- มีความพรอมทางดานการบริการและมีขดี
ความสามารถในการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชน
- มีทําเลที่ตั้งทางภูมศิ าสตร การคมนาคมขนสง
การโทรคมนาคม และการขนสงสะดวกสบายอยู
ในเขตปริมณฑลของจังหวัดศูนยกลางของ
ภาคเหนือ (เชียงใหม)
- การบริหารงานภายในองคกรมีโครงสรางอํานาจ
หนาที่ที่ชัดเจน
- ประชาชนในชุมชนใหความรวมมือในการ
ตรวจสอบ และติดตามการดําเนินงานของเทศบาล
- มีฝายบริหารที่มีประสิทธิภาพและมีฝา ยนิติ
บัญญัติคอยทําหนาที่ตรวจสอบการบริหารงานให
เปนไปอยางถูกตองโปรงใสและมีประสิทธิภาพ
- มีจํานวนบุคลากรที่เพียงพอสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- มีวัสดุอุปกรณและครุภัณฑเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน
2)ดานเศรษฐกิจ
- มีการประกอบอาชีพและการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่หลากหลายในชุมชน

จุดออน ( Weaknesses)
-การกําหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บางอยางยังไมชัดเจน ทําใหเกิดการปฏิบัติงานที่
ซ้ําซอนหรือลาชา
- ประชาชนบางสวนไมใหความสําคัญในการมี
สวนรวมตอการบริหารงานของเทศบาลและการ
แกไขปญหาในดานตาง ๆ

- รูปแบบของการประกอบอาชีพและการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังไมสามารถพัฒนาและ
เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจไดอยางเต็มที่
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- มีแหลงเงินทุนสําหรับผูป ระกอบการทั้งธุรกิจขนาด
กลางและธุรกิจขนาดยอม
- การคาขายมีแหลงกระจายสินคาและบริการ
หลายแหงในพื้นที่
-เปนแหลงผลิตสินคาหัตถกรรมหลากหลาย อาทิ
เชนไมแกะสลัก

- ขาดแคลนแรงงานที่มีความรูและทักษะในการ
รวมกลุมอาชีพ และแรงงานในชุมชนสวนใหญ
ออกไปทํางานนอกพืน้ ที่
- ประชาชนยังขาดความรูและความเขาใจในการ
เขาถึงชองทางทางการตลาด และการเพิ่มมูลคา
ใหกับสินคา

3) ดานการทองเที่ยว
- มีทําเลที่ตั้งที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาดานการคา - ขาดการสงเสริมการประกอบการดานธุรกิจการ
ทองเที่ยวและขาดการบูรณาการดาน
การลงทุน และการทองเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นกับการ
ทองเที่ยว
4) ดานสังคม
- ประชาชนสวนใหญอยูในระบบชุมชนดั้งเดิม มี - ผูด อยโอกาสทางสังคมขาดการสงเสริมและ
ความเอือ้ เฟอเผื่อแผตอกันของคนในชุมชน มีการ สนับสนุน ประชาชนไมใหความสําคัญของกลุมคน
รวมกลุมกันทํากิจกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอ ดังกลาว
-มีประชากรแฝงอาศัยอยูในพืน้ ที่เปนจํานวนมาก
สังคม
โดยเฉพาะแรงงานตางดาว
5) ดานการศึกษา นันทนาการศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
- มีภาพลักษณที่ดีในดานวัฒนธรรมประเพณี และ
ภูมปิ ญญาทองถิ่น
- ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชวี ิต และ ภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่เปนเอกลักษณของตนเอง
- มีสถานศึกษาที่สามารถรองรับการพัฒนา
ทางดานการศึกษาได
- มีบุคลาการในทองถิ่นที่มีความรูค วามสามารถ
ทั้งทางดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
- ระบบการใหบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
สามารถใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึงและ
ครอบคลุมพืน้ ที่

- บทบาทหนาที่ของเทศบาล และหนวยงานที่
เกี่ยวของยังไมมคี วามชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องถาย
โอนภารกิจตางๆ
- ขาดการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่นไปสูเยาวชน ซึ่งเปนผูสบื ทอดรุนตอๆไป
- ไมมีการประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่มีใหเกิดมูลคาเพิ่มทางดาน
เศรษฐกิจของชุมชน
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6) ดานคมนาคมและโครงสรางพื้นฐาน
- มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย การจราจร
คลองตัวและมีรถโดยสารประจําทางใหบริการ
ประชาชนไดอยางทั่วถึง
- มีเสนทางการคมนาคมที่เชื่อมโยงถึงกันทุก
หมูบ าน และเขาสูอ ําเภอเมืองเชียงใหม- เปน
เสนทางผานเขาไปยังแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของ
จังหวัดเชียงใหม คือ หมูบ านหัตถกรรมบานถวาย

- การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานเกิดจากความ
ตองการของชุมชนเปนจํานวนมาก แตเทศบาลไม
สามารถตอบสนองความต อ งการของชุ ม ชนได
ทั้งหมด เนื่องจากมีงบประมาณในการดําเนินการ
จํากัด
- ผิวทางจราจรบางแหงคับแคบ ชํารุด เสียหาย
ทําใหผใู ชเสนทางดังกลาว ไมไดรับความสะดวก
ตอการคมนาคมและขนสงสินคา เกิดอุบัติเหตุได
งาย

7) ดานแหลงน้ํา
- ในเขตพื้นที่ตําบลบานแหวนมีระบบสงน้ําของ - ยังขาดระบบการดูแล รักษา เมื่อถึงฤดูฝน
ชลประทานไหลผาน ซึ่งประชาชนที่ทําการเกษตร ประชาชนไดรับความเดือดรอนจากการระบายน้ํา
ทําใหเกิดภาวะน้ําทวมขังในพืน้ ที่ตําบลบานแหวน
ไดรับประโยชนจากแหลงน้ําดังกลาว
8) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมที่จะเปนเมืองนาอยู
นาอาศัย
- ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
9) ดานการสาธารณสุข
- มีกลุม อสม.ในชุมชนที่มศี ักยภาพ
- มีการสนับสนุนพัฒนาดานการสาธารณสุขอยาง
ตอเนื่อง
- มีสถานบริการทางดานสาธารณสุขใหบริการ
ประชาชนไดอยางทั่วถึงทั้งของราชการและเอกชน
- ประชาชนใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพ
อนามัยมากขึน้

- ป ญ หาการใช ท รั พ ยากรธรรมชาติ และการ
ทํ า ลายสิ่ ง แวดล อ มในเขตเทศบาลเพิ่ ม มากขึ้ น
สงผลใหปริมาณขยะ ปญหาน้ําเนาเสีย และปญหา
มลพิษทางอากาศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

- บุคลากรดานสาธารณสุขไมเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน
- ขาดอุปกรณที่ทันสมัยในการดําเนินงานดานการ
กําจัดขยะ และไมมีที่กําจัดขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล
- บทบาทหนาที่ของเทศบาล และหนวยงานที่
เกี่ยวของยังไมมคี วามชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องถาย
โอนภารกิจตางๆ
- ขาดบุคลากรที่มคี วามเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดาน
สาธารณสุข
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โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

- นโยบายในการกระจายอํานาจ รวมถึงการ
จัดสรรงบประมาณจากราชการสวนกลางสู
ทองถิ่น สงผลใหการดําเนินงานดานการพัฒนา
และแกไขปญหาตาง ๆ ในชุมชน เอื้อตอการ
บริหารจัดการ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- รัฐบาลมีนโยบายและใหความสําคัญในการ
ปองกันและแกไขปญหาตางๆ ใหกับประชาชน
เพื่อใหประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
-การเขาสูก ารเปนประชาคมอาเซียน จะสงผลให
เกิดความรวมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และความมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันและการพัฒนาในดานตาง ๆ ของเทศบาล
- การพัฒนาผลิตภัณฑ เพิ่มมูลคาของสินคา
สรางจุดขายและภาพลักษณ และการขยายตลาด
เพื่อจําหนายสินคา อาทิเชน ไมแกะสลัก เปนผลผลิต
ที่มีคุณคา และมีความสําคัญ สรางรายไดใหกับ
ประชาชนเปนจํานวนมาก และยังสามารถขยายตลาด
ไปยังแหลงอื่น ๆ ไดอีก
- นโยบายการพั ฒนาของภาครัฐ ที่ ก ระจายสู
ภูมิภ าค มี สว นในการเอื้ อ ประโยชน ทั้ งทางดา น
การคา การลงทุน รวมทั้งชวยกระตุนสงเสริมและ
เปดโอกาสใหประชาชนไดเขาถึงการบริการของรัฐ
เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และขยายโอกาสอยาง
ทั่วถึง

-การกระจายงบประมาณจากสวนกลางสูชุมชนไม
ทั่วถึง หรืองบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรใหทองถิ่น
ไมเพียงพอ
-กฎหมาย ระเบี ย บ ขั้น ตอนทางราชการในการ
ดําเนินงานดานตาง ๆ มีความซั บซอน กอใหเกิ ด
ความล า ช า ไม ส ามารถแก ไ ขป ญ หาได อ ย า ง
ทันทวงที
- การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรภายในเขต
เทศบาล สงผลใหประชาชนมีระดับความตองการ
ในการบริการดานตางๆ สูง ทําใหไมสามารถ
ตอบสนองความต อ งการของประชาชนได อ ย า ง
ครอบคลุมและทั่วถึง
-สัดสวนประชากรผูสูงอายุตอวัยทํางานและเด็กมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น
-สภาพสั ง คมในป จ จุ บั น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปเป น
สังคมลั กษณะตางคนตางอยู สงผลใหขาดความ
ตระหนั ก ในการมี ส ว นร ว ม (ร ว มดู แ ล ร ว ม
รับผิดชอบ รวมแกไขปญหา และรวมพัฒนา)
- กระแสทุนนิยมที่รุนแรงสงผลกระทบตอสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมภายในชุมชน
- ปญหาการเมืองในระดับชาติที่ไมแนนอน สงผล
ตอการบริหารงานและการดําเนินโครงการตางๆ ที่
ไมตอเนื่อง
- ปญหาเศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตชา สงผล
ตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในชุมชน
- นโยบายการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลไม
ชัดเจนสงผลตอการวางแผนการพัฒนาของ
ทองถิ่นไมเปนไปตามที่วางไว
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วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวน
“ ชุมชนแหงการเรียนรู สูเสริมสรางเศรษฐกิจ มุงเนนคุณภาพชีวิตที่ดี ”
พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น
1. สงเสริมการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส
และพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อคนทุกวัยมีสุขภาพดี
2. เสริมสรางความมั่นคงและปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสินของประชาชน
3. สงเสริมการพั ฒนาระบบการศึก ษา กี ฬ า ตลอดจนอนุรัก ษ ศิล ปวั ฒนธรรม ภูมิป ญ ญา
ทองถิ่น และสงเสริมการกีฬาใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
4. การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ใหไดมาตรฐานและ
เพียงพอตอความตองการของประชาชน
5. การพัฒนาสงเสริมเศรษฐกิจในชุมชน อาทิเชน การสรางงานและอาชีพ
6. อนุรักษ ฟนฟู บํารุงรักษา และเสริมสรางสภาพแวดลอมที่ดีในชุมชน
7. การพั ฒนาด านการบริหารและการปกครองตามหลั ก บริ หารกิ จการบ า นเมือ งที่ ดี โดย
คํานึงถึงการมีสว นรวมของประชาชน
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
คนเปนศูนยกลางของการพั ฒนา เป นทรัพยากรที่ มีคุ ณคาและมีความสํ าคัญที่ สุ ดเป นปจจัยที่
สําคัญหนึ่งในสี่ในการบริหารงานตางๆ เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและประสบความสําเร็จและในการพัฒนา
ดานตางๆ ใหเจริญ คนที่ มีคุณภาพ มีความรู มีสุ ขภาพพลานามัยที่สมบู รณแข็ งแรง มีการอยู ดีกิ นดี มี
ความสุขกายสบายใจ ยอมมีกําลังใจและมีพลังขับเคลื่ อนที่จะทํ าใหการดําเนินการในเรื่องตางๆประสบ
ผลสําเร็จอยางมีประสิทธิผลแนนอน เพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรของจังหวัดเชียงใหมที่มีเปาหมายทําให
เชียงใหมเปนนครแหงชีวิต และความมั่งคั่ง บนฐานของความสงางามทางวัฒนธรรม และ ศูนยกลางการ
ทองเที่ยว การคา การลงทุนระดับสากล และเพื่อสนองตอแนวพระราชดําริขององคพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเปนปรัชญาเพื่อใชในการดํารงชีวิต
เปาประสงค
๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้
๒. สงเสริมเศรษฐกิจของคนในชุมชนใหเขมแข็ง
3. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสว นรวม
4. ประชาชนอยูในสังคมอยางสงบสุข ชุมชนเขมแข็งและอยูรว มกันอยางมีความสุข
5. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น และพัฒนากีฬาสู
ความเปนเลิศ
6. ประชาชนไดรับการบริการจากภาครัฐอยางทั่วถึง เปนธรรมและมีคุณภาพ
7. กอสรางและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทั้งพืน้ ที่ และใหเพียงพอตอประชาชน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวน
ประกอบดวยยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน 14 แนวทาง ดังนี้
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทอระบายน้ํา สิ่งสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ภายในเขตตําบลบานแหวน
แนวทางที่ 2 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทองถิ่น ภายในตําบล ระหวางตําบล และอําเภอ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาประชาชนอยูดีมีสุข
แนวทางที่ 1 สงเสริมรายไดและกระจายรายไดแกประชาชน
แนวทางที่ 2 งานสงเสริมการพัฒนาครอบครัว
แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภัณฑชุมชน
แนวทางที่ 4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมความมั่นคงทางอาชีพและรายไดของประชาชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมอยูเย็นเปนสุข
แนวทางที่ 1 ปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
แนวทางที่ 2 งานสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
แนวทางที่ 3 งานสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน
แนวทางที่ 4 งานสงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการมีสวนรวมในการบริหาร
แนวทางที่ 1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
แนวทางที่ 2 พัฒนาบุคลากร
แนวทางที่ 3 งานปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานและเครือ่ งมือเครื่องใช
แนวทางที่ 4 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 2 งานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แบบ ยท. ๐๑

โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวน (พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕๖3)

ยุทธศาสตร
จังหวัดเชียงใหม

การพัฒนาเศรษฐกิจอยาง
สมดุลและยั่งยืน

๑. ยกระดับหวงโซอุปทาน
อาหารใหมคี วามเชื่อมโยงกับ
สินคาเกษตรในพืน้ ที่
2. สรางและพัฒนาปจจัย
แวดลอมใหเอื้อตอการคาการ
ลงทุนที่มมี ูลคาเพิ่ม
สูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจใน
ชุมชนและทองถิ่น
3. สงเสริมการทองเที่ยวที่มี
ศักยภาพตอบสนองความ
ตองการของกลุมเปาหมาย
4. สงเสริมและพัฒนาการใช
ภูมปิ ญญาทองถิ่นสูก ารผลิต
เชิงสรางสรรค

สรางสังคมแหงวัฒนธรรม
ความรู ภูมปิ ญญา จิต
สาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนใหพรอมรับ
กับการเปลี่ยนแปลง
1. สรางความเป็
น
้
เลิศดานการศึ
กษา
้
และการเรียนรู้
2. ส่งเสริม
วัฒนธรรมและภูม ิ
ปัญญาทีม
่ ศ
ี ั กยภาพ
3. ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และจิต
สาธารณะ
4) พัฒนาคุณภาพ
คนและสุขภาวะให้
เหมาะสมตามช่วง
วัย และความ

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานและ
สิ่งแวดลอมเพื่อเปน
ฐานการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน
๑.สงเสริมการมีสวนรวม
ในการอนุรักษ ฟนฟู
ปองกันและการใช
ประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
2. เสริมสรางความ
รวมมือและเครือขายใน
การปองกัน ควบคุม
ลดและขจัดมลพิษ
3. พัฒนาเทคโนโลยีและ
เพิ่มประสิทธิภาพ การ
อนุรักษพลังงานและการ
ใชพลังงานทดแทน

การสรางความ
มั่นคง ปลอดภัย
และความสงบสุข
ของประชาชน

1. บูรณาการแกไข
ปญหาดานความ
มั่นคงและ
อาชญากรรม
๒.เสริมสรางความ
มั่นคงพื้นที่ชายแดน
และความสัมพันธ
กับประเทศ เพื่อน
บาน
3. การปองกันและ
แกไขปญหายาเสพ
ติด

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการ
ใหบริการประชาชนที่
มีประสิทธิภาพ โปรงใส
และ เปนธรรม

1.พัฒนาขีดสมรรถนะและ
คุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน
2.เสริมสรางการบริหารงาน
อยางมีสวนรวมรวมกับ
เครือขายการพัฒนา

จากทุกภาคส่ วน
3.สงเสริมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรเชิงรุกและพรอม
รับกับการเปลี่ยนแปลง
4.เสริมสรางระบบการ
ทํางานทีม่ ีประสิทธิภาพ
ทันสมัย และสามารถ
ใหบริการ
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ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด
เชียงใหม

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาลตําบล
บานแหวน
แนวทางการ
พัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานที่
เหมาะสม

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

1) กอสราง ปรับปรุง
บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทอ
ระบายน้ํา สิ่งสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ภายในเขต
ตําบลบานแหวน
2) กอสราง ปรับปรุง
บํารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนาทองถิ่นภายใน
ตําบล ระหวางตําบลและ
อําเภอภายในตําบล
ระหวางตําบลและอําเภอ

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน

ยุทธศาสตรการ
อนุรักษ ฟนฟู
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมปิ ญญา
ทองถิ่น

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาประชาชนอยู
ดีมีสุข

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคมอยู
เย็นเปนสุข

1) สงเสริมรายไดและ
กระจายรายไดแก
ประชาชน
2) งานสงเสริมการ
พัฒนาครอบครัว
3) งานสงเสริมการ
ยกระดับคุณภาพและ
ผลิตภัณฑชุมชน
4) งานสงเสริมความ
มั่นคงทางอาชีพและ
รายไดของประชาชน
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวปรัชญา

1) ปองกันรักษาและ
สงเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชน
2) งานสุขาภิบาลชุมชน
และสถานที่
3) งานสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรมในชุมชน
4) งานสงเสริม
สวัสดิการและ
นันทนาการ

ยุทธศาสตรการ
ปองกัน บรรเทา
สาธารณภัยและ
การรักษาความ
เปนระเบียบ
เรียบรอยใน
ชุมชน

ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การบริหารจัดการและการ
มีสวนรวมในการบริหาร
1) สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน
2) พัฒนาบุคลากร
3) งานปรับปรุงและ
พัฒนาสถานที่
ปฏิบัติงานและเครื่องมือ
เครื่องใช
4) งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

1) สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2) งานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
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แนวทางการ
พัฒนา (ตอ)

ผลผลิต/
โครงการ

1) กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทอระบายน้ํา สิง่ สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ภายในเขตตําบลบานแหวน
2) กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาทองถิ่นภายในตําบล ระหวางตําบลและอําเภอภายในตําบล
ระหวางตําบลและอําเภอ
-กอสรางและซอมแซมถนนภายในตําบลบานแหวน
-กอสรางรางระบายน้ํา ทอระบายน้ํา
-กอสรางสะพาน
-กอสรางศาลาอเนกประสงค
-กอสรางฝายกั้นน้ํา กําพังแพงกันดิน
-กอสราง ปรับปรุงระบบประปาหมูบา น
-ติดตั้ง ซอมแซม ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
-ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ และปายจราจร
-ขุดลอกลําเหมืองภายในตําบล
- กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการภายในเขตตําบลบานแหวน
ฯลฯ

-กอสรางถนน สะพาน เชื่อมระหวางตําบล อําเภอ
-กอสรางรางระบายน้ํา ทอระบายน้ํา เชื่อมระหวางตําบล อําเภอ
- กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการเชื่อมระหวางตําบล อําเภอ
ฯลฯ
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1) สงเสริมรายไดและกระจายรายไดแกประชาชน
2) งานสงเสริมการพัฒนาครอบครัว
3) งานสงเสริมการยกระดับคุณภาพและผลิตภัณฑชุมชน
4) งานสงเสริมความมั่นคงทางอาชีพและรายไดของประชาชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการ
พัฒนา (ตอ)

ผลผลิต/
โครงการ

-กอสรางอาคารฝกอาชีพ
-กอสรางอาคารจําหนาย
สินคาชุมชน
-จัดหาตลาดเพื่อจําหนาย
ผลิตภัณฑของคนในชุมชน
ฯลฯ

-เพิ่มศักยภาพและกิจกรรมศูนย
พัฒนาครอบครัว
-กิจกรรมฝกอบรมเยาวชนให
ความรูด านยาเสพติด
-พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลบานแหวน
ฯลฯ

-สงเสริมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร
-สนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช
ใหกับกลุมอาชีพ
-สงเสริมและสนับสนุนกลุม
เกษตรในตําบลบานแหวน
-สงเสริมและพัฒนากลุม
อาชีพตาง ๆ
ฯลฯ

-ฝกอบรมกลุมอาชีพ
-จัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชน
-อบรมคุณภาพการผลิตและ
การสงออก
ฯลฯ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวน (พ.ศ.2559 – พ.ศ. 2563) » 69

แนวทางการ
พัฒนา (ตอ)

ผลผลิต/
โครงการ

1) ปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
2) งานสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
3) งานสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน
4) งานสงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ

-ใหความรูแ กประชาชนในการ
ปองกันและแกไขปญหา
โรคติดตอและโรคไมติดตอ
-จัดซื้อครุภัณฑเพื่อปองกัน
โรคติดตอ
-สงเสริมโภชนาการใหกับ
ประชาชน
-บานเมืองสะอาด / หมูบาน
สะอาด
-เพิ่มศักยภาพผูปฏิบัติงาน
ดานสาธารณสุข
-รณรงคตรวจสุขภาพ
ประชาชนในพืน้ ที่
-จัดซื้ออุปกรณออกกําลังกาย
ใหกับประชาชน
ฯลฯ

-จัดซื้อรถเก็บขยะ
-จัดหาสถานที่กาํ จัดขยะที่
เหมาะสม
-จัดหาภาชนะรองรับขยะมูล
ฝอย
-สงเสริมการคัดแยกขยะกอน
ทิ้งหรือทําลาย
-ปรับปรุงทัศนีภาพและที่
สาธารณะ
ฯลฯ

-กิจกรรมกีฬาสําหรับเด็ก
อนุบาลและเด็กปฐมวัย
-พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กกอน
วัยเรียน
-อาหารกลางวันศพด.และ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
-อาหารเสริม(นม)ศูนยพัฒนา
เด็กกอนวัยเรียนและโรงเรียน
ในสังกัด สพฐ.
-อบรมผูดูแลเด็ก
-จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
ของศพด.
-เพิ่มศักยภาพบริการ
หองสมุดชุมชน
-กอสรางศพด.
-สงเสริมงานประเพณีและ
กิจกรรมสําคัญตาง ๆ
ฯลฯ

-สงเคราะหผูพกิ ารผูสูงอายุ
ผูติดเชื้อและผูดอยโอกาส
-จัดการแขงขันกีฬาประชาชน
ตานยาเสพติด
-จัดซื้ออุปกรณกีฬาหมูบาน
-กอสรางสนามกีฬาเทศบาล
ตําบลบานแหวน
ฯลฯ
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1) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
2) พัฒนาบุคลากร
3) งานปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช
4) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางการ
พัฒนา (ตอ)

ผลผลิต/
โครงการ

-สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตย อาทิ โครงการ
เลือกตั้ง
-อบรม ศึกษาดูงาน ผูนํา
ชุมชน
-จัดซื้อเครื่องเสียง ปรับปรุง
หอกระจายขาว
-จัดทําวารสารเทศบาลตําบล
บานแหวน
-เวทีประชาคมเพื่อใหความรู
ดานกฏหมายและการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น
ฯลฯ

-ฝกอบรม พัฒนาศักยภาพ
พนักงานเทศบาล
-ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่น และ
พนักงานเทศบาล
ฯลฯ

-จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
-จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
สํานักงาน
-โครงการจั ด ซื้ อ เต น ท โต ะ
เกาอี้ เวทีสําเร็จรูป พัดลมไอ
น้ําบริการประชาชน
-โครงการจัดซื้อรถบรรทุก
-โครงการปรับปรุงศูนยขอมูล
หั ต ถกรรมไม แ กะสลั ก บ า น
แหวน
-โครงการปรั บ ปรุ ง อาคาร
ภายในสํานักงาน
-โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ
ศู น ย ข อ มู ล หั ต ถ ก ร ร ม ไ ม
แกะสลักบานแหวน
-โครง การปรั บ ปรุ ง ระบบ
ประปาและสรางแท็งคนํา้

-ใหความรูแ กประชาชนในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
-โครงการตานยาเสพติด
-จัดทีมกูชีพ กูภัย เพื่อบริการ
ประชาชน
สนับสนุนกิจกรรม อปพร.
-จั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ เพื่ อ
งาน ใช ใ นงา นป อ งกั น แล ะ
บรรเทาสาธารณภัย
-ติด ตั้ ง กล อ งวงจรปด ภายใน
ตําบล
-จัดซื้อรถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค
-รณรงคปองกันอุบัติเหตุทาง
ทองถนนชวงเทศกาลสําคัญ
-โครงการระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉิน
ฯลฯ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวน (พ.ศ.2559 – พ.ศ. 2563) » 71

แนวทางการ
พัฒนา (ตอ)

ผลผลิต/
โครงการ

1) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
2) พัฒนาบุคลากร
3) งานปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช
4) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

-ปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งเสี ย งศู น ย
ข อ มู ล หั ต ถกรรมไม แ กะสลั ก
บานแหวน
-ติดตั้งกลองวงจรปดภายใน
สํานักงาน
-โครงการกอสรางอาคารศูนย
อเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ

ฯลฯ
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แนวทางการ
พัฒนา (ตอ)

ผลผลิต/
โครงการ

1) สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2) งานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

-ใหความรูแ กประชาชนในการ
รักษาสิ่งแวดลอม
- แกไขปญหาขยะ การคัด
แยกขยะ

ฯลฯ

-สรางสวนสาธารณะประจํา
ตําบล
-ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียว
-พัฒนาสิ่งแวดลอมใหสะอาด
และสวยงาม
ฯลฯ
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๓.๔ แผนที่ยุทธศาสตร

แบบ ยท. ๐๒
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
Strategy Map

วิสัยทัศน

พันธกิจ

เปาประสงค


- สงเสริมการพัฒนาสังคม
คุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี
ผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส พัฒนาระบบ
สาธารณสุขเพื่อคนทุกวัยมี
สุขภาพดี

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีข้นึ

“ ชุมชนแหงการเรียนรู สูเสริมสรางเศรษฐกิจ
มุงเนนคุณภาพชีวติ ที่ดี ”

-เสริมสรางความมั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน
ของประชาชน

-ประชาชนในสังคมอยู
รวมกันอยางสงบสุข ชุมชน
เขมแข็ง และอยูร ว มกันอยาง
มีความสุข

-สงเสริมการพัฒนาระบบการศึกษา
กีฬา ตลอดจนอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ญญาทองถิน่
และสงเสริมการกีฬาแกเด็ก เยาวชน
ประชาชนทั่วไป

-ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ตลอดจนอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทอ งถิ่น และพัฒนาการกีฬาสู
ความเปนเลิศ

-การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ ใหได
มาตรฐานและเพียงพอตอ
ความตองการของประชาชน

-กอสรางและปรับปรุงสิ่ง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานคลอบคลุม
ทัง้ พื้นที่ และใหเพียงพอแกประชาชน
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พันธกิจ (ตอ)

-การพัฒนาสงเสริมเศรษฐกิจในชุมชน
อาทิเชน การสรางงานและอาชีพ

-อนุรักษ ฟนฟู บํารุงรักษา และ
เสริมสรางสภาพแวดลอมที่ดใี นชุมชน

เปาประสงค

- สงเสริมเศรษฐกิจของคนในชุมชนให
เขมแข็ง

-สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมแบบมีสว นรวม

-การพัฒนาดานการบริหารและการ
ปกครองตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน

-ประชาชนไดรับการบริการจากภาครัฐ
อยางทั่วถึง เปนธรรม และมีคุณภาพ
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เปาประสงค

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาลตําบล
บานแหวน
แนวทางการ
พัฒนา

-กอสรางและ
ปรับปรุงสิ่ง
สาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานคลอบคลุม
ทัง้ พื้นที่ และให
เพียงพอแก
ประชาชน

- สงเสริม
เศรษฐกิจของคน
ในชุมชนให
เขมแข็ง

- ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีข้นึ

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาประชาชนอยู
ดีมีสุข

1) กอสราง ปรับปรุง
บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทอ
ระบายน้ํา สิ่งสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ภายในเขต
ตําบลบานแหวน
2) กอสราง ปรับปรุง
บํารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนาทองถิ่นภายใน
ตําบล ระหวางตําบลและ
อําเภอภายในตําบล
ระหวางตําบลและอําเภอ

1) สงเสริมรายไดและ
กระจายรายไดแก
ประชาชน
2) งานสงเสริมการ
พัฒนาครอบครัว
3) งานสงเสริมการ
ยกระดับคุณภาพและ
ผลิตภัณฑชุมชน
4) งานสงเสริมความ
มั่นคงทางอาชีพและ
รายไดของประชาชน
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวปรัชญา

-ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ตลอดจน
อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทอ งถิ่น
และพัฒนาการกีฬา
สูความเปนเลิศ

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคมอยู
เย็นเปนสุข

1) ปองกันรักษาและ
สงเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชน
2) งานสุขาภิบาลชุมชน
และสถานที่
3) งานสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรมในชุมชน
4) งานสงเสริม
สวัสดิการและ
นันทนาการ

-ประชาชนใน
สังคมอยูรวมกัน
อยางสงบสุข
ชุมชนเขมแข็ง
และอยูร ว มกัน
อยางมีความสุข

-สงเสริมการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอมแบบ
มีสว นรวม

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การบริหารจัดการและการ
มีสวนรวมในการบริหาร

1) สงเสริมการมีสว น
รวมของประชาชน
2) พัฒนาบุคลากร
3) งานปรับปรุงและ
พัฒนาสถานที่
ปฏิบัติงานและเครื่องมือ
เครื่องใช
4) งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

-ประชาชนไดรับ
การบริการจาก
ภาครัฐอยาง
ทั่วถึง เปนธรรม
และมีคุณภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

1) สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2) งานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
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บทที
บทที่ 4 : รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
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แบบ ยท. ๐๓

บทที่ ๔
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
4.1 ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวน
“ ชุมชนแหงการเรียนรู สูเสริมสรางเศรษฐกิจ มุงเนนคุณภาพชีวิตที่ดี ”
พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวน
1. สงเสริมการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส
และพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อคนทุกวัยมีสุขภาพดี
3. เสริมสรางความมั่นคงและปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสินของประชาชน
5. สงเสริมการพั ฒนาระบบการศึก ษา กี ฬ า ตลอดจนอนุรัก ษ ศิล ปวั ฒนธรรม ภูมิป ญ ญา
ทองถิ่น และสงเสริมการกีฬาใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
4. การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ใหไดมาตรฐานและ
เพียงพอตอความตองการของประชาชน
5. การพัฒนาสงเสริมเศรษฐกิจในชุมชน อาทิเชน การสรางงานและอาชีพ
6. อนุรักษ ฟนฟู บํารุงรักษา และเสริมสรางสภาพแวดลอมที่ดีในชุมชน
7. การพั ฒนาด านการบริหารและการปกครองตามหลั ก บริ หารกิ จการบ า นเมือ งที่ ดี โดย
คํานึงถึงการมีสว นรวมของประชาชน
เปาประสงค
๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้
๒. สงเสริมเศรษฐกิจของคนในชุมชนใหเขมแข็ง
3. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสว นรวม
4. ประชาชนอยูในสังคมอยางสงบสุข ชุมชนเขมแข็งและอยูรว มกันอยางมีความสุข
5. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนอนุรักษศลิ ปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น และพัฒนา
กีฬาสูความเปนเลิศ
6. ประชาชนไดรับการบริการจากภาครัฐอยางทั่วถึง เปนธรรมและมีคุณภาพ
7. กอสรางและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพืน้ ฐานครอบคลุมทั้งพืน้ ที่ และใหเพียงพอตอ
ประชาชน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวน
ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตรท่ี 2 : ยุทธศาสตรการพัฒนาประชาชนอยูดีมีสุข
ยุทธศาสตรท่ี 3 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมอยูเย็นเปนสุข
ยุทธศาสตรท่ี 4 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการมีสว นรวมในการบริหาร
ยุทธศาสตรท่ี 5 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
 พันธกิจ :
การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ใหไดมาตรฐานและ
เพียงพอตอความตองการของประชาชน
 เปาประสงค :
กอสรางและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพืน้ ฐานคลอบคลุมทั้งพืน้ ที่ และใหเพียงพอแกประชาชน
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจตอการกอสรางและปรับปรุงโครงสรางพืน้ ฐาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการและบริการสาธารณะ
 กลยุทธ / แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

1.กอ สราง ปรับ ปรุง บํา รุงรักษา ถนน สะพาน ทอ รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจตอการ
ระบายน้ํา สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายใน กอสรางและปรับปรุงโครงสรางพืน้ ฐาน
เขตตําบลบานแหวน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการและบริการสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลตําบลบานแหวน
2.กอสรางปรับปรุงบํารุงรักษา ระบบ สาธารณูปโภค รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจตอการ
สาธารณูปการ เพื่อเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการ กอสรางและปรับปรุงโครงสรางพืน้ ฐาน
พั ฒ นาท อ งถิ่ น ภายในตํ า บล ระหว า งตํ า บล และ สาธารณูปโภคสาธารณูปการและบริการสาธารณะ
ภายในตําบล ระหวางตําบล และอําเภอ
อําเภอ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กองชาง / สํานักปลัดเทศบาล / กองคลัง
 ความเชื่อมโยง
๑. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม : ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสราง
พืน้ ฐานที่เหมาะสม
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : ยุทธศาสตรการพัฒนาประชาชนอยูดีมีสุข
 พันธกิจ :
การพัฒนาสงเสริมเศรษฐกิจในชุมชน อาทิเชน การสรางงานและอาชีพ
 เปาประสงค :
สงเสริมเศรษฐกิจของคนในชุมชนใหเขมแข็ง
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการเขารวมกิจกรรม/โครงการสงเสริมเศรษฐกิจและรายได
2. ระดับความสําเร็จของศูนยพัฒนาครอบครัวในการบริหารจัดการตนเอง
3. รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการเขารวมกิจกรรม/โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ
และชุมชน
4. รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการเขารวมกิจกรรม/โครงการสงเสริมความมั่นคงทางอาชีพ
และรายไดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 กลยุทธ / แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

1. งานสงเสริมรายไดและกระจายรายไดแกประชาชน รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการเขา รว ม
กิจกรรม / โครงการสงเสริมเศรษฐกิจ
2. งานสงเสริมการพัฒนาครอบครัว
ระดับความสําเร็จของศูนยพัฒนาครอบครัวในการบริหาร
จัดการตนเอง
3. งานสงเสริมการยกระดับคุณภาพและผลิตภัณฑ รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการเขารวมกิจกรรม/
ชุมชน
โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑและชุมชน
4. งานสงเสริมความมั่นคงทางอาชีพและรายไดของ รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการเขารวมกิจกรรม/
ประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส งเสริ มความมั่ นคงทางอาชี พและรายได ของ
ประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักปลัดเทศบาล
 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม : ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตรท่ี 3 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมอยูเย็นเปนสุข
 พันธกิจ :
1. สงเสริมการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผูส ูงอายุ ผูพ ิการและผูดอยโอกาส
และพัฒนาระบบสาธารสุขเพื่อคนทุกวัยมีสุขภาพดี
2. สงเสริมการพัฒนาระบบการศึก ษา กีฬา ตลอดจนอนุรัก ษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น และสงเสริมการกีฬาใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
3. เสริมสรางความมั่งคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
 เปาประสงค :
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนอนุรักษศลิ ปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น และพัฒนา
กีฬาสูความเปนเลิศ
3. ประชาชนอยูในสังคมอยางสงบสุข ชุมชนเขมแข็งและอยูรว มกันอยางมีความสุข
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. รอยละของชุมชนมีสวนรวมในการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชน
2. รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการสงเสริมสุขภาพอนามัย
3. รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
4. ระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาไมกําหนดระดับและการบริหารจัดการศึกษาของศูนยเด็กเล็ก
5. ระดับคุณภาพของการจัดกีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
6. จํานวนกลุมเปาหมายไดรับการจัดสวัสดิการเพิ่มขึ้น
7. รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดสวัสดิการดานตาง ๆ
8. ระดับคุณภาพของการจัดกิจกรรมการสงเสริมและอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน
 กลยุทธ / แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1.ปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน

2.งานสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
3.งานสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
-รอยละของชุมชนมีสวนรวมในการจัดการสุขภาพ
ตนเองและชุมชน
-รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการสงเสริม
สุขภาพอนามัย
-รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดการ
สุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
-ระดับคุณภาพ ของการจัดการศึกษานอกระบบและ
การบริหารจัดการศึกษาของศูนยเด็กเล็ก
-ระดับคุณภาพของการจัดกิจกรรมการสงเสริมและ
อนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน
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4.งานสงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ

-จํานวนกลุม เปาหมายไดรับการจัดสวัสดิการเพิ่มขึน้
-รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจตอการ
จัดสวัสดิการดานตาง ๆ
-ระดับคุณภาพของการจัดกีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน
และประชาชน

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักปลัดเทศบาล / กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
 ความเชื่อมโยง
1. ยุ ท ธศาสตร จัง หวั ด เชีย งใหม : ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 สร า งสั งคมแห ง วั ฒ นธรรม ความรู
ภูมปิ ญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ ฟนฟูและ
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น , ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 4 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการมีสวนรวมในการบริหาร
 พันธกิจ :

พัฒนาดานการบริหารและการปกครองตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชน
 เปาประสงค :
ประชาชนไดรับการบริการจากภาครัฐอยางทั่วถึง เปนธรรม และมีคุณภาพ
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. รอยละของประชาชนที่มสี วนรวม
2. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
3. จํานวนโครงการในการพัฒนาองคกร
4. รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาล
5. จํานวนโครงการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาล
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 กลยุทธ / แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
2. พัฒนาบุคลากร
3. งานปรั บ ปรุง และพั ฒ นาสถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านและ
เครื่องมือเครื่องใช
4. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
- รอยละของประชาชนที่มสี วนรวม

- รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
- จํานวนโครงการในการพัฒนาองคกร

- รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของเทศบาล
- จํานวนโครงการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

- รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของเทศบาล

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักปลัดเทศบาล / กองชาง / กองคลัง / กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม : ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความ
สงบสุ ข ของประชาชน , ยุ ท ธศาสตรที่ 5 การพั ฒนาระบบบริหารจัด การภาครัฐ และการใหบ ริก าร
ประชาชนที่มปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใสและเปนธรรม
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ 6 การปองกัน บรรเทา
สาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบีย บเรียบรอ ยในชุมชน , ยุทธศาสตรที่ 7 ยุ ทธศาสตรการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรท่ี 5 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 พันธกิจ :
อนุรักษ ฟนฟู บํารุงรักษา และเสริมสรางสภาพแวดลอมที่ดีในชุมชน
 เปาประสงค :
สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสว นรวม
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. จํานวนโครงการที่สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไมนอยกวา 2 โครงการ
2. จํานวนภูมทิ ัศนที่ไดรับการปรับปรุงไมนอ ยกวา 1 แหง / ป
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 กลยุทธ / แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. สร างจิ ตสํ านึ กและความตระหนั กในการจั ดการ - จํานวนโครงการที่สรางจิตสํานึกและความ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไมนอยกวา 2 โครงการ
2. งานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- จํานวนภูมิทัศนที่ไดรับการปรับปรุง
ไมนอยกวา 1 แหง / ป

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม / สํานักปลัดเทศบาล
 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม : ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวน (พ.ศ.2559 – พ.ศ. 2563) » 84

แบบ ยท. ๐๔

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลบานแหวน
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
การพัฒนา
เศรษฐกิจ
อยางสมดุล
และยั่งยืน

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
-การพัฒนา
โครงสราง
พืน้ ฐานที่
เหมาะสม

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

-พัฒนาดาน
โครงสราง
พืน้ ฐาน

กอสรางและ
ปรับปรุงสิง่
สาธารณูปโภค
ขั้นพืน้ ฐานคลอบ
คลุมทัง้ พืน้ ที่
และใหเพียงพอ
แกประชาชน

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
รอยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอการ
กอสรางและ
ปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และบริการ
สาธารณะ

คาเปาหมาย
๕9 60 ๖1 ๖2 ๖3

15

15

15

15

15

1

1

1

1

1

กลยุทธ/แนว
ทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

1.กอสราง
ปรับปรุง
บํารุงรักษา ถนน
สะพาน ทอ
ระบายน้ํา สิ่ง
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ภายในเขตตําบล
บานแหวน
2.กอสราง
ปรับปรุง
บํารุงรักษา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
เพื่อเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา
ทองถิ่น ภายใน
ตําบล ระหวาง
ตําบล และ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

รอยละ
ปละ 15
ของ
โครงการ
ประชาชน
ที่มีความ
พึงพอใจ

- โครงการกอสราง
สิ่งสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานตาง
ภายในตําบล
ฯลฯ

กองชาง

สํานักปลัด
กองคลัง

รอยละ
ปละ 1
ของ
โครงการ
ประชาชน
ที่มีความ
พึงพอใจ

- โครงการกอสราง
สิ่งสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานตาง
ภายในตําบล
ระหวางตําบลและ
อําเภอ
ฯลฯ

กองชาง

สํานักปลัด
กองคลัง
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อําเภอ
-การพัฒนา
ประชาชนอยู
ดีมีสุข

การพัฒนา
สงเสริม
เศรษฐกิจใน
ชุมชน อาทิเชน
การสรางงาน
และอาชีพ

-รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนตอการ
เขารวมกิจกรรม /
โครงการสงเสริม
เศรษฐกิจและ
รายได

2

2

2

2

2

-งานสงเสริม
รายไดและ
กระจายรายได
แกประชาชน

-รอยละ ปละ 2
ความพึง โครงการ
พอใจของ
ประชาชน
ตอการ
เขารวม
กิจกรรม
/
โครงการ
สงเสริม
เศรษฐกิจ

-โครงการสงเสริม
กลุมวิสาหกิจชุมชน
ตาง ๆ อาทิเชน
กลุมนวดแผนไทย
กลุมเลี้ยงกบเพื่อ
การยังชีพ ฯ
-โครงการสงเสริม
อาชีพการปลูกพืช
สมุนไพร
ฯลฯ

สํานักปลัด

กองคลัง

-ระดับ
ความสําเร็จของ
ศูนยพัฒนา
ครอบครัวในการ
บริหารจัดการ
ตนเอง

2

2

2

2

2

-งานสงเสริม
การพัฒนา
ครอบครัว

-ระดับ
ความสําเ
ร็จของ
ศูนย
พัฒนา
ครอบ
ครัวใน
การ
บริหาร
จัดการ
ตนเอง

-สนับสนุนโครงการ
ศพค.
-โครงการเพิ่ม
ศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชน
-โครงการคาย
คุณธรรม
-โครงการศึกษาดู
งานสภาเด็กและ
เยาวชน
ฯลฯ

สํานักปลัด

กองคลัง

ปละ 2
โครงการ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวน (พ.ศ.2559 – พ.ศ. 2563) » 86

-รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนตอการ
เขารวมกิจกรรม /
โครงการสงเสริม
เศรษฐกิจและ
รายได

2

2

2

2

2

-การพัฒนา
สงเสริมการ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
และผลิตภัณฑ
ชุมชน

รอยละ
ปละ 2
ความพึง
โครงการ
พอใจของ
ประชาชน
ตอการเขา
รวม
กิจกรรม/
โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพ
ผลิตภัณฑ
และชุมชน

-โครงการสนับสนุน
การจัดแสดง
จําหนายสินคา
OTOP อ.หางดง
-โครงการฝกอบรม
กลุมอาชีพ
-โครงการกอสราง
อาคารฝกอบรม
อาชีพ
ฯลฯ

สํานักปลัด

กองคลัง

-รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนตอการ
เขารวมกิจกรรม /
โครงการสงเสริม
ความมั่นคงทาง
อาชีพและรายได
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง

2

2

2

2

2

-การพัฒนา
สงเสริมความ
มั่นคงทางอาชีพ
และรายไดของ
ประชาชนตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ตอการเขา
รวม
กิจกรรม/
โครงการ
สงเสริม
อาชีพและ
รายไดตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง

-โครงการสนับสนุน
การใชและผลิตปุย
อินทรีย
-โครงการยกระดับ
ชีวิตตามเกณฑ
จปฐ.
-โครงการปลูกผัก
สวนครัวปลอด
สารพิษ
-โครงการหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง
ฯลฯ

สํานักปลัด

กองคลัง

ปละ 2
โครงการ
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
สรางสังคม
แหง
วัฒนธรรม
ความรู ภูมิ
ปญญา จิต
สาธารณะ
และพัฒนา
ศักยภาพคน
ใหพรอมรับ
กับการ
เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
การอนุรักษ
ฟนฟู สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่น

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

การพัฒนา -สงเสริมการ
ดานสังคมอยู พัฒนาสังคม
เย็นเปนสุข
คุณภาพชีวิต
เด็ก เยาวชน
สตรี ผูสูงอายุ
ผูพ ิการและ
ผูด อยโอกาส
และพัฒนา
ระบบสาธารสุข
เพื่อคนทุกวัยมี
สุขภาพดี
-สงเสริมการ
พัฒนาระบบ
การศึกษา กีฬา
ตลอดจน
อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญา
ทองถิ่น และ
สงเสริมการ
กีฬาใหแกเด็ก
เยาวชน และ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
-รอยละของ
ชุมชนมีสวนรวม
ในการจัดการ
สุขภาพตนเอง
และชุมชน
-รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนตอการ
สงเสริมสุขภาพ
อนามัย

คาเปาหมาย
๕9 60 ๖1 ๖2 ๖3

3

3

3

3

3

กลยุทธ/แนว
ทางการ
พัฒนา
1.ปองกันรักษา
และสงเสริม
สุขภาพอนามัย
ของประชาชน

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ

ความ
กาว
หนาของ
เปาหมาย

-รอยละ
ปละ 3
ของชุมชนมี โครงการ
สวนรวมใน
การจัดการ
สุขภาพ
ตนเองและ
ชุมชน
-รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ตอการ
สงเสริม
สุขภาพ
อนามัย

โครงการ/
กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

-โครงการสนับสนุน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
-โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
อสม.
-โครงการปองกัน
และแกไขปญหา
โรคติดตอ และโรค
ไมติดตอในพิ้นที่
-โครงการอบรมให
ความรูและตรวจ
สุขภาพใหกบั
ประชาชน
-โครงการตรวจ
และวัดแวนสายตา
ฯลฯ

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

สํานักปลัด
กองคลัง
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ประชาชนทั่วไป
-เสริมสราง
ความมัง่ คงและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน

- รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนตอการ
จัดการสุขาภิบาล
ชุมชนและสถานที่

2

2

2

2

2

2.งาน
สุขาภิบาลชุมชน
และสถานที่

-รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ตอการ
จัดการ
สุขาภิบาล
ชุมชนและ
สถานที่

ปละ 2
โครงการ

-โครงการจัดหา
สถานที่จําหนาย
ขยะ
-โครงการจัดซื้อถัง
บรรจุขยะ
-โครงการจัดซื้อรถ
ขยะ
ฯลฯ

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

สํานักปลัด
กองคลัง

-ระดับคุณภาพ
ของการจัด
การศึกษาไม
กําหนดระดับและ
การบริหารจัด
การศึกษาของศูนย
เด็กเล็ก
-ระดับคุณภาพ
ของการจัด
กิจกรรมการ
สงเสริมและ
อนุรักษประเพณี
และวัฒนธรรมใน
ชุมชน

15

15

15

15

15

3. งานสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรมใน
ชุมชน

-ระดับ
คุณภาพ
ของการจัด
การศึกษา
นอกระบบ
และการ
บริหารจัด
การศึกษา
ของศูนย
เด็กเล็ก
-ระดับ
คุณภาพ
การจัด
กิจกรรม
อนุรักษ
ประเพณี
วัฒนธรรม
ทองถิน่

ปละ 15
โครงการ

-โครงการอาหาร
กลางวัน อาหาร
เสริม(นม) สําหรับ
ศพด. และ โรงเรียน
ในสังกัด สพฐ,
-สนับสนุนโครงการ
ทัศนศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานที่
โรงเรียนสังกัดสพฐ,
-โครงการสงเสริม
การเรียนรูท ักษะ
ภาษาอังกฤษสู
สังคมประชาคม
อาเซียน
-โครงการสงเสริม
การอานหองสมุด
ตําบลบานแหวน

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

กองคลัง
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-โครงการติดตัง้
ระบบอินเตอรเน็ตไร
สาย (Wifi)
-โครงการอบรม
การดูแลเด็ก ศพด.
จํานวน 4 แหง
-โครงการกอสราง
โรงเรียนเทศบาล
ตําบลบานแหวน
-โครงการประเพณี
กินออผะญา
-โครงการประเพณี
ลอยกระทง
-โครงการสรงน้ํา
พระธาตุวัดภายใน
ตําบล
-โครงการสงเสริม
ความรูสูธรรมมะใน
วันเขาพรรษา
-สนับสนุนโครงการ
จัดกิจกรรมไม
ดอกไมประดับ
-สนับสนุนโครงการ
แขงขันสวดมนต
-โครงการัฐพิธีและ
ประเพณีทองถิ่น
-โครงการจัดงาน
วันสําคัญตาง ๆ
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-โครงการสนับสนุน
ที่ทําการปกครอง
อําเภอหางดงในการ
จัดงานรัฐพิธีและ
ประเพณีทองถิ่น
-โครงการธรรม
สัญจร
-โครงการจัดงาน
วันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา
ฯลฯ
-จํานวน
กลุมเปาหมาย
ไดรับการจัด
สวัสดิการเพิ่มขึน้
-รอยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอการ
จัดสวัสดิการดาน
ตาง ๆ
-ระดับคุณภาพ
ของการจัดกีฬา
กิจกรรมเด็ก
เยาวชน และ
ประชาชน

10

10

10

10

10

4. งานสงเสริม
สวัสดิการและ
นันทนาการ

ปละ 10
-จํานวน
โครงการ
กลุมเปา
หมายไดรับ
การจัด
สวัสดิการ
เพิ่มขึ้น
-รอยละ
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจตอ
การ
จัด
สวัสดิการ
ดานตาง ๆ

-โครงการเบี้ยยังชีพ
ผูส ูงอายุ ผูพิการ
ผูต ิดเชื้อ
-โครงการ
สงเคราะห
ผูด อยโอกาสทาง
สังคม
-โครงการกอสราง/
ซอมแซมบาน
ราษฎรผูยากไร
-สนับสนุนโครงการ
กาชาดรวมใจสูพี่
นองผูยากไร
-โครงการจาง
นักเรียนนักศึกษา
ปฏิบัติงานในชวงวัน

สํานักปลัดฯ
กอง
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ
กองชาง

กองคลัง
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-ระดับ
คุณภาพ
ของการจัด
กีฬา
กิจกรรม
เด็ก
เยาวชน
ประชาชน

ปดภาคเรียน
-โครงการจัดสิง่
อํานวยสําหรับผู
พิการ
-โครงการสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลบาน
แหวน
-โครงการกอสราง
อาคารศูนยสําหรับ
ผูส ูงอายุ
-โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ
-โครงการดูแล
ผูส ูงอายุตดิ เตียง
-โครงการฝกอาชีพ
ใหกับผูส ูงอายุ ผู
พิการและ
ผูด อยโอกาส
-โครงการกีฬา
ประชาชนตําบล
บานแหวน
-โครงการแขงกีฬา
เด็ก ศพด.
-โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ
-โครงการอุปกรณ
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กีฬา
-โครงการสงเสริม
และสนับสนุน
นักกีฬาของตําบล
เขารวมแขงขัน
ระดับตําบล จังหวัด
-โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนภายใน
สนามกีฬาเทศบาล
ตําบลบานแหวน
-โครงการอุปกรณ
กีฬาผูสูงอายุ
-โครงการกีฬา
เยาวชนตําบลบาน
แหวน
-โครงการเพิ่ม
ศักยภาพและศึกษา
ดูงานกลุม กีฬา
-โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑและ
อุปกรณกีฬาภายใน
สนามกีฬา
-โครงการกอสราง
รัว้ รอบสนามกีฬา
ฯลฯ
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
พลังงานและ
สิ่งแวดลอม
เพื่อเปนฐาน
การพัฒนา
อยางยั่งยืน

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม

การพัฒนา
ดาน
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดลอม

อนุรักษ ฟนฟู
บํารุงรักษา
และเสริมสราง
สภาพแวดลอม
ที่ดีในชุมชน

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
๕9 60 ๖1 ๖2 ๖3

กลยุทธ/แนว
ทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

-จํานวนโครงการ
ที่สรางจิตสํานึก
และความ
ตระหนักในการ
จัดการทรัพยากร
ธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอมไม
นอยกวา 2
โครงการ

2

2

2

2

2

-สรางจิตสํานึก
และความ
ตระหนักในการ
จัดการทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดลอม

- จํานวน ปละ 2
โครงการ โครงการ
ที่สราง
จิตสํานึก
และความ
ตระหนัก
ใน
ทรัพยาก
รธรรม
ชาติและ
สิ่งแวด
ลอม

-จํานวนภูมิทัศน
ที่ไดรับการ
ปรับปรุงไมนอย
กวา 1 แหง / ป

2

2

2

2

2

-งานฟนฟู
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม

-จํานวน
ภูมิทัศนที่
ไดรับการ
ปรับปรุง

ปละ 2
โครงการ

โครงการ/
กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

-โครงการสราง
จิตสํานึกให
ประชาชนคัดแยก
ขยะ
-โครงการรณรงค
ทําความสะอาด
(Big cleaning Day)
-โครงการลดขยะ
ในชุมชน
-โครงการใหความรู
แกประชาชนในการ
รักษาสิ่งแวดลอม
ฯลฯ
-โครงการขุดลอก
ลําเหมืองภายใน
ตําบล
-โครงการปลูก
ตนไมที่สาธารณะ
-โครงการปรับปรุง
ทัศนียภาพถนน
เลียบคลอง
ชลประทานฯ
-โครงการสงเสริม

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

สํานักปลัด
กองคลัง

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
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สิ่งแวดลอมหมูบาน
นามอง
-โครงการปรับปรุง
ทัศนียภาพถนน
ภายในตําบลบาน
แหวน
-โครงการฝกอบรม
เกษตรอินทรีย
-โครงการปรับปรุง
ทัศนียภาพในที่
สาธารณะ
ฯลฯ
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
-การสราง
ความมั่นคง
ปลอดภัย
และความ
สงบสุขของ
ประชาชน
-การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
และการ
ใหบริการ
ประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
โปรงใสและ
เปนธรรม

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
-การปองกัน
บรรเทาสา
ธารณภัยและ
การรักษาความ
เปนระเบียบ
เรียบรอยใน
ชุมชน
-การบริหาร
กิจการบานเมือง
ที่ดี

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

-การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการและ
การมีสวน
รวมในการ
บริหาร

พัฒนาดานการ
บริหารและการ
ปกครองตาม
หลักบริหาร
กิจการ
บานเมืองทีด่ ี
โดยคํานึงถึง
การมีสวนรวม
ของประชาชน

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
- ร อ ย ล ะ ข อ ง
ประชาชนที่มีสวน
รวม

คาเปาหมาย
๕9 60 ๖1 ๖2 ๖3

2

2

2

]

2

2

กลยุทธ/แนว
ทางการ
พัฒนา

ตัวชีว้ ัด
ระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

-สงเสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชน

-รอยละ ปละ 2
ของ
โครงการ
ประชาชน
ที่มีสวน
รวม

โครงการ/
กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

-โครงการจัดเวที
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล
บานแหวน
-โครงการจัดเก็บ
ขอมูลเพื่อการ
พัฒนาตําบลบาน
แหวน
-จัดทําแผนพับ
ประชาสัมพันธงาน
และขาวสารตาง ๆ
–สนับสนุนศูนยรวม
ขอมูลขาวสารของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-โครงการติดตัง้
และปรับปรุงหอ
กระจายขาว
-โครงการเทศบาล
พบประชาชน
ฯลฯ

สํานักปลัด

กองคลัง
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- ร อ ย ล ะ ข อ ง
บุ ค ลากรที่ ไ ด รั บ
การพัฒนา

2

2

2

2

2

-พัฒนา
บุคลากร

-รอยละ
ของ
บุคลากร
ที่ไดรับ
การ
พัฒนา

ปละ 2
โครงการ

-จํานวนโครงการ
ใ น ก า ร พั ฒ น า
องคกร
-รอยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอการ
ใหบริการของ
เทศบาล

10

10

10

10

10

-งานปรับปรุง
และพัฒนา
สถานที่
ปฏิบัติงานและ
เครื่องมือ
เครื่องใช

-จํ า น ว น ปละ 10
โครงการ โครงการ
ในการ
พั ฒ น า
องคกร
-รอยละ
ของ
ประชาชน
มีความ
พึงพอใจ
ตอการ
ใหบริการ
ของ
เทศบาล

-โครงการฝกอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน
คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจาง
-โครงการสัมมนา
ประจําปพนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจาง
ฯลฯ
-โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
-โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนภายใน
สํานักงาน
-โครงการจัดซื้อ
โตะ เต็นท เกาอี้ พัด
ลมไอน้ํา เพื่อ
บริการประชาชน
-โครงการจัดหาเวที
สําเร็จรูป
-โครงการจัดซื้อรถ
จักรยายนต

สํานักปลัด

กองคลัง

สํานักปลัด
กองชาง
คลัง
สาธารณสุข
ศึกษาฯ

สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
กอง
การศึกษา ฯ
กอง
สาธารณสุข
ฯ
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-โครงการจัดซื้อ
รถบรรทุกขนาด
กลาง
-โครงการปรับปรุง
อาคารภายใน
สํานักงาน
-โครงการปรับปรุง
หองน้ําศูนยขอมูล
หัตถกรรมฯ
-โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนศูนยขอมูล
หัตถกรรมไม
แกะสลัก ฯ
-โครงการปรับปรุง
อาคารศูนยขอมูล
หัตถกรรมไม
แกะสลักฯ
-โครงการปรับปรุง
ระบบประปาและ
สรางแทงคประปา
สํานักงาน
-กอสรางอาคาร
พืน้ ที่รับรองศูนย
ขอมูลหัตถกรรมฯ
-โครงการติดตัง้
กลองวงจรปด
ภายในสํานักงาน
ฯลฯ
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-จํานวนโครงการ
ใ น ก า ร ป อ ง กั น
และบรรเทาสา
ธารณภัย

5

5

5

5

5

-งานปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย

จํานวน
โครงการ
ในการ
ปองกัน
และ
บรรเทา
สาธารณ
ภัย

ปละ 5
โครงการ

-โครงการฝกอบรม
และปองกันบรรเทา
สาธารณภัย
-โครงการปองกัน
และแกไขปญหายา
เสพติด
-โครงการ
บํารุงรักษา
รถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค
-โครงการเงิน
สํารองจาย
-โครงการติดตัง้
กลองวงจรปด
ภายในตําบล
-โครงการจัดซื้อ
รถบรรทุกน้ํา
-โครงการรณรงค
ปองกันอุบัติเหตุ
ทางถนนชวง
เทศกาลสําคัญ
-จัดซือ้ ครุภัณฑเพื่อ
งานปองกันบรรเทา
สาธารณภัย
-โครงการฝกอบรม
อัคคีภัยในสถาน
ประกอบการ

สํานักปลัดฯ

กองคลัง
กองชาง
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-โครงการระบบ
บริการการแพทย
ฉุกเฉิน
-โครงการปองกัน
แกไขปญหาหมอก
ควัน ไฟปา
-โครงการกอสราง/
ปรับปรุงและตอเติม
อาคารศูนยปองกัน
ฯลฯ
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บทที
บทที่ 5 : การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
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บทที่ 5
การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบลบานแหวน
5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
เนื่องดวยการติดตามและประเมินผลโครงการ เปนหนาที่ที่สําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงาน
พัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวน จึงจําเปนตองมีองคกรที่ทําหนาที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา ซึ่ง
องคประกอบของของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบลบานแหวนประกอบจาก
หลายฝายดวยกัน ทั้งตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาคม หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทน
ฝายบริหาร รวมทั้งผูท รงคุณวุฒิ ที่สภาทองถิ่นคัดเลือก หนวยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจในพื้นที่ ซึ่งการ
ที่ ค ณะกรรมการมาจากหน ว ยงานหลายฝ า ยนี้ จะทํ า ให ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลเป นไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสําเร็จของโครงการเพื่อนําไปใช
ในการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการไดอยางแทจริง
แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วาดว ยการจัดทํ าแผนพั ฒนาขององคก รปกครองสว นท อ งถิ่ น
พ.ศ. 2558 ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภา
ทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ทั้งนี้ ใหตดิ ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
4) แตงตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร
จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุท ธศาสตรนั้น คือ การประเมินวามีก ารนําแผน
ยุทธศาสตรไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด และไดผลเปนอยางไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผล
ของแผนยุทธศาสตรได ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนสมมุติฐานในการจัดทํา
แผนยุ ท ธศาสตร ฉ บั บ ตอ ไป ดั ง นั้น การที่ จะประเมิ น ผลแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาในภาพรวมได
จํา เป นต อ งประเมิน ผลการปฏิ บั ติ ใ นแต ล ะแนวทางการพั ฒ นา เพื่ อ นํ าไปสู ก ารวั ด ความสํ า เร็ จของ
ยุทธศาสตร ซึ่งจะแสดงใหเห็นไดวาการพัฒนาเปนไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาที่
ยั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม ดังนั้นในขั้นตน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาสามป ใหไดขอมูล ขอเท็จจริง อันจะนํามาสูบทสรุปที่ไมบิดเบือนจากผลการ
ปฏิบัติจริงที่เกิดขึน้
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แนวทาง และวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร
การติดตาม (Evaluation)
การติดตามนั้น จะทําใหเราทราบไดวาขณะนี้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร ถึงระยะใดแลว
ซึ่งเทคนิคอยางงายที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามได เชน Gant Chart ที่จะทําใหหนวยงาน
สามารถติ ด ตามได ว า การดํ า เนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร มี ก ารดํ า เนิ น การในช ว งใด ตรงกํ า หนด
ระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม แผนดําเนินการก็จะเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตามผลการดําเนินงาน
ดังไดกลาวมาแลว
5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
เทศบาลตําบลบานแหวน ไดกําหนดเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา ซึ่งครอบคลุมมิติ คุณภาพชีวิตของประชาชน ดานเศรษฐกิจ สังคม มิติดานการบริหารจัดการ มิติ
ดานทรัพยากร และมิตดิ านสิ่งแวดลอมจะเปนประโยชนในการติดตามและประเมินผลทั้งเกณฑมาตรฐาน
และตัวชี้วัดการประเมินผลระดับหนวยงานและการประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เปนพลวัตร ในทุก
ขั้นตอน เพื่อวัดถึงความสําเร็จและความลมเหลวของการพัฒนาดานตาง ๆ
5.3 กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร จําเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด
(Indicators) เพื่อใชเปนกรอบในการประเมินเพื่อใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและเปนที่
ยอมรับ โดยประกอบดวยเกณฑที่สําคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑการประเมินหนวยงาน และเกณฑการ
ประเมินโครงการ ซึ่งสรุปไดดังนี้
เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหนวยงาน

ประกอบดวย 7 เกณฑ 22 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. เกณฑสัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย (Achievemant)
เปนการประเมินความสําเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของหนวยงานที่นํา
นโยบายไปปฏิบัติ กับวัตถุประสงคที่กําหนดไวในนโยบายโดยเปนการประเมินผลขององคกร 2 สวน คือ
ผลในภาพรวมและระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ผลการดํ า เนิ น งานจะต อ งเป ด เผยให ส าธารณชนทราบอย า ง
กวางขวาง อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอและมีกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเปนทุกไตรมาส หรือผล
การดําเนินงานประจําปสัมฤทธิผลรวมถึงการดําเนินงานที่มุงการบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธในระยะยาว
โดยมีตัวชีว้ ัดที่สําคัญ 2 ประการ คือ
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ผลผลิต (Outputs) ประกอบดวย 2 สวน คือ
(1) ผลผลิตในภาพรวม (Overall outputs) เปนการประเมินผลผลิตเทียบกับเปาหมายเชิงกล
ยุทธ โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึน้ จริงกับเปาหมายรวมขององคกรในสายตาของพนักงาน
และและประชาชนผู รั บ บริ ก าร การประเมิ น ผลดั ง กล า วมี ลั ก ษณะที่ เ ป น พลวั ต ร(Dynamic)และมี
ปฏิสัมพันธกับสภาวะแวดลอมของภายนอกองคกร
(2) ผลผลิตระดับปฏิบตั ิการ (Operation outputs)
เป น การประเมิ น ผลโดยพิ จ ารณาระดั บ การบรรลุ เ ป า หมายตามแผนปฏิ บั ติ ก าร โดยอาจ
พิ จ ารณาจากผลผลิ ต ต อ หน ว ยกํ า ลั ง คน ระดั บ การบริ ก ารต อ หน ว ยเวลา สั ด ส ว นของต น ทุ น และ
ผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพยและหนี้ที่ไมกอใหเกิดผลตอบแทน (Non – performing
loan) คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะประสิทธิภาพการใชทรัพยากรขององคกร การประหยัด
พลังงานและการรักษาสภาวะแวดลอม
2. เกณฑความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคม ประกอบดวยตัวชีว้ ัดที่สําคัญ 4
ประการ คือ
(1) การเขาถึง เนนความสําคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผูด อยโอกาสใน
สังคมใหไดรับบริการสาธารณะ
(2) การจัดสรรทรัพยากร พิจารณาถึงความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรใหกบั
ประชาชน
(3) การกระจายผลประโยชน เนนความเปนธรรมในการกระจายผลประโยชนหรือผล
ตอบแทนใหแกสมาชิกในสังคม
(4) ความเสมอภาค เนนความเปนธรรมเพื่อใหหลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสในการได
รับบริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ ไมแบงแยกกลุม
3.เกณฑความสามรถและคุณภาพในการใหบริการ ประกอบดวยตัวชีว้ ัด 4 ประการ
(1) สมรรถนะของหนวยงาน เปนตัวชี้ขดี ความสามารถในการใหบริการและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนกลุมเปาหมาย
(2) ความทั่วถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และความ
ครบถวนของการใหบริการทั้งในดานกลุมเปาหมายที่รับบริการและระยะเวลาที่บริการ
(3)ความถี่ในการใหบริการ เปนตัวชี้วัดระดับการบริการตอหนวยเวลาวามีความ
สม่ําเสมอตอภารกิจนั้นหรือไม
(4) ประสิทธิภาพการใหบริการ เปนการชีว้ ัดประสิทธิภาพขององคกรที่มงุ เนนการบริการ
ที่รวดเร็ว ทันเวลา มีการใชทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการ
บริการไวเปนแนวทาง
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4. เกณฑความรับผิดชอบตอหนวยงาน ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ประการ
(1) พันธกิจตอสังคม เปนตัวชี้วดั ที่แสดงถึงภารกิจของหนวยงานที่มีตอ สังคม พิจารณาได
จากวิสัยทัศน นโยบาย แผนงานของหนวยงาน
(2) ความรับผิดชอบตอสาธารณะเปนตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบตอประชากรกลุม
เปาหมาย
(3) การใหหลักประกันความเสี่ยง เปนตัวชี้วัดที่มีความสําคัญเพื่อใหหลักประกันวา
ประชาชนผูร ับบริการจะไดรับความคุม ครองและหรือการชดเชยจากหนวยงานหากมีความเสียหาย
ที่เกิดขึน้ จากการปฏิบัติงานของหนวยงาน
(4) การยอมรับขอผิดพลาด เปนตัวชี้ถึงความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงและ
เจาหนาที่ของหนวยงานที่จะยอมรับตอสาธารณะชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือ
การปฏิบัติงาน
5.เกณฑการตอบสนองความตองการของประชาชน ประกอบดวยตัวชี้วัดที่สําคัญ 4
ประการ คือ
(1) การกําหนดประเด็นปญหา การกําหนดประเด็นปญหาที่มาจากประชาชนผูร ับบริการ
และมีการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ
(2) การรับฟงความคิดเห็น เปนตัวชี้ถึงระบบเปดกวางในการรับฟงความคิดเห็นและขอ
เสนอแนะของประชาชนผูร ับบริการ
(3) มาตรการเชิงยุทธศาสตรในการแกปญหา เปนตัวชี้วัดถึงความพรอมในการแก
ปญหาใหกับประชาชนผูร ับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสัน้ และระยะยาว รวมทั้งเปดกวางให
สาธารณชนไดรับทราบและมีสว นรวมในการตรวจสอบ
(4) ความรวดเร็วในการแกปญหา เปนตัวชี้วัดการตอบสนองในการแกไขปญหา การให
ความสําคัญและการกําหนดมาตรการแกไขปญหาดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไมละเลยเพิกเฉย
ตอปญหา
6.เกณฑความพึงพอใจของประชาชน ประกอบดวยตัวชีว้ ัด 2 ประการ คือ
(1) ระดับความพึงพอใจ เปนตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนที่มตี อหนวยงานซึ่งเกี่ยวของ
กับคุณภาพการปฏิบัติงาน
(2) การยอมรับหรือคัดคาน เปนตัวชีว้ ัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหนวย
งานซึ่งพิจารณาจากสัดสวนการยอมรับหรือคัดคาน เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหนวยงาน
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7. เกณฑผลเสียหายตอสังคม ประกอบดวยตัวชี้วัดที่สําคัญ 2 ประการ คือ
(1) ผลกระทบภายนอก เปนตัวชี้วัดวาหนวยงานกอใหเกิดผลกระทบซึ่งสรางความเสียหาย
จากการดําเนินงานแกประชาชนหรือไม โดยอาจวัดจากขนาดและความถี่จากการเสียหายที่เกิดขึ้น เชน
การกอสรางถนนขวางทางน้ําหลากทําใหเกิดปญหาน้ําทวมใหญ
( 2)ตนทุนทางสังคม เปนตัวชี้วัดผลเสียหายที่สังคมตองแบกภาระ เชนคาใชจายในฟนฟู
บูรณะความเสียหายที่เกิดขึ้น
เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ

การประเมินผลโครงการ จําเปนตองมีเกณฑและตัวชี้วัดเพื่อเปนเครื่องมือกําหนดกรอบทิศทางใน
การวิเคราะหและประเมินผลโครงการ ประกอบดวยเกณฑที่สําคัญ 8 เกณฑ ดวยกันคือ
1. เกณฑความกาวหนา (Progress)
เปนการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินกิจกรรมกับเปาหมาย การดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม เปนไปตามกรอบเวลาหรือไมและประสบกับ
ปญหาอุปสรรคอะไรบาง ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) ผลผลิตเทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลา เปนการดูสัดสวนของผลผลิต (Outputs)
ของโครงการวาบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สรางได จํานวนแหลงน้ําขนาด
ยอยเพื่อการเกษตร สัดสวนปริมาณภารงานการกอสราง เทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลาที่กําหนด
(2) จํานวนกิจกรรมแลวเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบดวยชุดกิจกรรมตาง ๆมากมาย
จึงจํ าเป นต อ งมี ตั ว ชี้วั ด ความก าวหน า โดยพิ จารณาจํ านวนกิ จกรรมและประเภทของกิ จกรรมที่ ไ ด
ดําเนินการไปแลว ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในชวงระยะเวลา
อาจเปนสัปดาห เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase)
(3) ทรัพยากรที่ใชไปในชวงเวลา เปนตัวชี้วัดความกาวหนาของการใชทรัพยากรใน
โครงการ ซึ่งครอบคลุมดานงบประมาณโครงการ ไดแก งบประมาณที่ใชไป งบประมาณที่อยูระหวาง
ผูกพัน เงินงวดและแผนการใชจายงบประมาณโครงการ และอัตราการใชบุคลากรสัมพัทธกับเวลา ในรูป
ของคน – วัน (Man – day) หรือ คน เดือน (Man – month)
(4) ระยะเวลาที่ใชไป เปนตัวชี้วัดความกาวหนาเพื่อดูวาไดใชเวลาไปเทาใดแลว และเหลือ
ระยะเวลาอีกเทาใดจึงจะครบกําหนดแลวเสร็จ โดยจะสามารถใชเปนเกณฑประเมินและควบคุมกิจกรรม
ใหบรรลุตามเปาหมายดานเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะตองใชจริงเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวม
2. เกณฑประสิทธิภาพ (Efficiency)
การประเมินประสิทธิภาพเปนการเปรียบเทียบผลลัพธที่ได กับทรัพยากรที่ใชไปในการดําเนินงาน
ทรัพยากรที่ใชนอกจากงบประมาณแลว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทางการจัดการและ
เวลาที่ใชไปในการดําเนินงาน ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
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(1) สัดสวนผลผลิตตอคาใชจายเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการเงินของ
โครงการเพื่อใหไดผลผลิตที่เหมาะสมและคุมคากับการลงทุน ซึ่งจะชวยใหเกิดการใชจายเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สมประโยชน ลดคาใชจายและประหยัดตนทุนการผลิต
(2) ผลิตภาพตอกําลังคน เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตตอบุคลากรหรือเจาหนาที่โครงการ
ซึ่งนอกจากจะเปนตัวชี้ถึงประสิทธิภาพแลวการดําเนินงานแลว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลในการดําเนินโครงการ และจะเปนแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนที่เหมาะสมในการ
ดําเนินกิจกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกดวย
(3) ผลิ ตภาพต อหนวยเวลาเป นตัวชี้วั ดประสิทธิ ภาพการผลิตในชวงเวลา อาทิ จํานวน
ครั ว เรื อ นที่ ไ ด รั บ การอบรมอาชี พเสริ มนอกภาคเกษตรต อ เดื อ น จํานวนนั ก เรี ย นที่ เ ข าเรี ย นต อ ตาม
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแตละป จํานวนผูป ระกอบการรายยอยที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
ในแตละชวงไตรมาส
(4) การประหยัด ทรัพยากรการจัด การเป นตัว ชี้วั ดความสามารถของโครงการในการ
ประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดคาใชจายที่ไมจําเปนในการดําเนินโครงการ
การตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งสงผลตอการลดคาใชจายของโครงการ การประหยัดคาพลังงานและ
คาสาธารณูปการคิดเปนรอยละของคาใชจายรวม
3. เกณฑประสิทธิผล (Effectiveness)
การประเมินประสิทธิผล เปนเกณฑพจิ ารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะดาน โดยดู
จากผลลั พธ จากการดํ าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุมเป าหมายตามโครงการ
ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) ระดับการบรรลุเปาหมาย เปนตัวชี้วัดวาโครงการบรรลุเปาหมายดานใดบางและการบรรลุ
เป าหมายสงผลตอ ประชากรเป าหมายอยางไร โดยสามารถวัด การเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรเปาหมาย อาทิ การบรรลุเปาหมายดานเศรษฐกิจ สังคม
(2) ระดับการมีสวนรวม เปนตัวชี้วัดความสําเร็จโดยใหความสําคัญกับมิติการมีสวนรวม โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธเชิงเหตุผลไดวาการมีสวนรวมของประชาชนสงผลตอระดับความสําเร็จ
มากนอ ยเพี ย งไร และโครงการจะปรั บ ปรุง สงเสริ มการมี สว นรว มไดอ ย างไร ระดั บ การมีส ว นรว ม
สามารถวัดจาก จํานวนประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการรวมตัดสินใจ วางแผน
และติดตามผล
(3) ระดับความพึงพอใจ เปนเกณฑวัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดสวนของ
ประชากรเป าหมายที่ พึงพอใจกั บ บริก ารของรัฐ สั ด สว นของครัว เรือ นที่ พ อใจการปฏิบั ติหนาที่ ข อง
เจาหนาที่โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ
(4) ความเสี่ยงของโครงการเปนตัวชี้วัดประสิทธิผลเพื่อดูวาโครงการมีความเสี่ยงในการ
บรรลุเปาหมายดานใดดานหนึ่งหรือเปาหมายรวมของโครงการหรือไม ซึ่งคาความเสี่ยงจะประเมินจาก
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การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมของโครงการ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดลอม ทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว
4. เกณฑผลกระทบ (Impacts)
เปนการพิจารณาผลกระทบโดยรวมตอประชากรกลุมเปาหมาย ชุมชน สังคมและหนวยงาน
ในภาพรวม เปนผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุงหวัง (Intended impacts) และผลกระทบที่
ไมไดมุงหวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเปนผลดานบวกหรือดานลบก็ได ประกอบดวยตัวชี้วัด 3
ประการ คือ
(1) คุณภาพชีวิตเปนตัวชี้วัดผลกระทบตอการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุมเปาหมาย อาทิ รายได ความเปนอยู โอกาสทางการศึกษา การมีงานทํา สุขอนามัย สภาพแวดลอม
ของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวั ดจากสั ดสวนครัวเรือนหรือประชากรที่ ไดรับบริการจากโครงการ
พัฒนาที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการดํารงชีพ
(2) ทัศนคติและความเขาใจเปนตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุงเรื่องทัศนคติและความเขาใจของ
ประชากรกลุมเปาหมายที่มตี อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบตอตัวโครงการ
เอง โดยเฉพาะวัตถุประสงคและมาตรการนโยบายผลประโยชนของโครงการ ความพึงพอใจในการรับ
บริการ และทัศนคติตอ ผูบ ริหารและเจาหนาที่โครงการ
(3) การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมเป น ตั ว ชี้ วั ด ผลกระทบโดยให ค วามสํ า คั ญ เรื่ อ งการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย โดยเปรียบเทียบระยะกอนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดสวน
ของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดลอม จํานวนเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบ
ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติของใชยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใชสิทธิเลือกตั้ง
มากขึ้น และลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
หนาที่
5. เกณฑความสอดคลอง (Relevance)
เกณฑการประเมินความสอดคลอ งมุงพิจารณาวาวัตถุ ประสงคของโครงการสอดคลองกั บ
ความตองการหรือสามารถแกไขปญหาตามที่กําหนดไวแตตนหรือไม ซึ่งจําเปนตองมีการประเมินความ
ตอ งการที่ แ ท จ ริง ตลอดจนจะตอ งตอบคํ าถามดว ยว า แนวทางและกลยุ ท ธ ที่ ใ ชใ นการดํ า เนิ นงาน
สอดคลองกับการแกไขปญหาที่เปนจริงไดหรือไม ประกอบดวยตัวชี้วัดที่สําคัญ 3 ประการ คือ
(1) ประเด็นปญหาหลักซึ่งพิจารณาจากจํานวนเรื่องหรือประเด็นปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ทั้งที่ไดรับการแกไขแลวและที่ยังไมสามารถแกไข รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของปญหาตามความ
เรงดวน ตามความรุนแรงของปญหา
(2) มาตรการหรือกลยุทธในการแกไขปญหา เปนตัวชี้วัดความสอดคลองกับการแกไขปญหา
ซึ่งเปนมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูไดจากมาตรการที่ผูบริหารโครงการ นํามาใช
ตลอดชวงระยะเวลาของการดําเนินโครงการ และความสอดคลองกับปญหาหลัก
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(3) ความตองการหรือขอเรียกรองของประชากรกลุมเปาหมาย เปนตัวชี้วัดถึงความ
ตองการของผูรับบริการในการแกไขปญหาที่ประสบอยู อาทิ คํารองเรียน ขอรองทุกข ใหแกไขปญหา
เพื่อสนองตอบประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการที่ไมไดรับผลประโยชนจากการดําเนินโครงการ
หรือไดรับความเสียหายจากการดําเนินโครงการซึ่งจะเปนตัวชี้ความสอดคลองในการดําเนินโครงการ
และสนองตอบตอความตองการของประชากรเปาหมาย
6. เกณฑความยั่งยืน (Sustainability)
เปนเกณฑการพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับความตอเนื่องของ
กิจกรรมวาจะสามารถดําเนินตอไปไดโดยไมมีการใชงบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถ
ในการเลี้ยงตัวเองได นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แหงใหม
ประกอบดวยตัวชี้วัดที่สําคัญ 3 ประการ คือ
(1) ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากร
ทางการเงินของโครงการ อาทิ จํานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใชจายงบประมาณ ภาระผูกพัน
สั ดส วนคาใชจ ายเที ย บกั บผลผลิ ตที่ ได ปริ มาณเงินทุ นสํ ารอง แหลงสนับ สนุ นงบประมาณ ปริ มาณ
งบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จํานวน และขนาดกองทุนดําเนินโครงการ ซึ่งเปนตัวบงชี้ถึงความอยู
รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ
(2) สมรรถนะดานสถาบัน (Institutional capacity) เปนตัวชี้วัดความสามารถของหนวยงานใน
การบริหารโครงการ การพัฒนาองคกรประชาชน การมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของ ระดับการมี
สวนรวมของประชากรกลุมเปาหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ และ
การปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอือ้ ตอการดําเนินโครงการ
(3) ความเปนไปไดในการขยายผล เปนตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการ
พึ่งตัวเอง โอกาสและชองทางในการขยายผลการดําเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสําเร็จดวยดี
ทั้งการขยายผลตามแนวราบ กลาวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจํานวนประชากรเปาหมาย
การขยายกําลังผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ไดแก การขยายพื้นที่โครงการ การ
ขยายเครือขายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเปนระดับชาติ
7. เกณฑความเปนธรรม (Equity)
เปนเกณฑที่มงุ ใหเกิดความเปนธรรมในสังคม (Socail equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธและ
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการวาประชากรกลุมเปาหมายจะไดรับหลักประกันเรื่อง
ความเปนธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณคา (Values) และการ
กระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเทาเทียมกัน ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
(1) ความเปนธรรมระหวางกลุมอาชีพ เปนตัวชี้วัดความเปนธรรมโดยใหความสําคัญทุกกลุม
ยอย ในสังคม อาทิ ความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหลงน้ําแกกลุมเกษตรและกลุมอาชีพอื่น
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การจัด หาตําแหนงใหกั บผู วางงานและผูถู กเลิ กจาง มาตรการลดผลกระทบทางสั งคมป ญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจที่จัดใหแกประชากรทุกสาขาอาชีพ
(2) ความเปนธรรมระหวางเพศ เปนตัวชี้วัดที่ใหความสําคัญเรื่องความเปนธรรมระหวางเพศ
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่มีความสําคัญมากขึน้ ในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูวาการดําเนินโครงการใหความ
เสมอภาคระหวางเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหวางเพศ (Gender discrimination) หรือไม โดยสามารถ
พิจารณาเรื่องความเทาเทียมในโอกาส บทบาทระหวางหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิ ของสตรี
(3) ความเปนธรรมระหวางชนรุน (Intergenerational equity) เปนตัวชี้วัดที่เนนความเปนธรรม
ระหวางชนรุน ระหวางชนรุนปจจุบันและชนรุนอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวของกับการ
จัดสรรและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ โครงการที่
อาจกอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และผลกระทบดานสังคม โดยคํานึงถึงชนรุนอนาคตซึ่งจะเปนผู
ไดรับกระทบจากการตัดสินและการดําเนินโครงการในปจจุบัน
8. เกณฑความเสียหายของโครงการ (Externalities)
เปนเกณฑที่สําคัญในการประเมินโครงการเพื่อเปนหลักประกันวา การดําเนินโครงการจะไม
ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายหรื อ ผลกระทบด านลบต อ สั งคม หรื อ ชุ มชน ประกอบด ว ยตั ว ชี้ วั ด ที่ สํ าคั ญ
3 ประการ คือ
(1) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เปนตัวชี้วัดความเสียหายดานสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนผลจากการ
ดําเนินโครงการ โดยเปนการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment – EIA) ในชวงกอนทําโครงการ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของทุก
ฝายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลั กษณะที่ เหมาะสมและเปนธรรมแก
ผูเสียหาย เพื่อเปนหลักประกันความเสี่ยงใหกับสังคม และเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของผูอนุมัติและ
ผูด ําเนินโครงการ
(2) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ เปนตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางดานเศรฐกิจที่เกิด
จากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสราง
ภาระใหกับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ตองแบกรับคาใชจายเปนตนทุนทางสังคม (Social costs) ที่ตอง
เสียไป อาทิ พืน้ ที่การเกษตรที่ถูกน้ําทวมเสียหายจากโครงการสรางเขื่อน
(3) ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม เปนตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการดําเนินโครงการ
และสงผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดําเนินงานที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การ
สูญเสียโครงสราง แบบแผนและวิถีการดําเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความ
เชื่อ ความเอือ้ อาทร ความรวมมือและความชวยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม

