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ค ำน ำ 
 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ได้ยกเลิก “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” และ
“แผนพัฒนาสามปี” โดยให้จัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” แทน โดยให้เริ่มจัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับแรก เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 

“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

  เทศบาลต าบลบ้านแหวน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลบ้านแหวนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
        
        เทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน 
            31  ตุลำคม  2559 
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ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 
 

สภาพทั่วไป 
ค าขวัญประจ าต าบลบ้านแหวน 
 

“ ประเพณีเลิศล ้ำ        วัฒนธรรมงำมเด่น 
ประชำอยู่ร่มเย็น               บ้ำนแหวนเน้นพัฒนำ ” 

ต ำบล “บ้านแหวน ” เดิมมีชื ่อว่ำ “บ้านหนองแหวน ” เพรำะมีหนองน  ำแห่งหนึ ่งในหมู่บ้ำน 
หนองน  ำนี  ตั งอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้ำน มีควำมลึกและกว้ำงเป็นอย่ำงมำก เป็นที่อยู่อำศัย
และที่ท ำมำหำกินของชำวบ้ำน และได้มีผู้น ำหมู่บ้ำนซึ่งมีศักดิ์เป็นก ำนันในสมัยปัจจุบัน ชื่อว่ำ “พญำมโน” 
ได้ปกครองดูแลลูกบ้ำนซึ่งเป็นหมู่บ้ำนเล็กๆ มีอยู ่ไม่กี ่หลังคำเรือน ท่ำนพญำมโนปกครองลูกบ้ำนด้วย
คุณธรรม อยู่มำวันหนึ่ง แม่ปั๋น เป็นชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนนี ได้ออกหำปลำที่หนองน  ำแห่งนี ตำมปกติ และได้พบ
แหวนโบรำณติดมำกับสวิงหำปลำ จึงน ำแหวนวงนั นไปให้พญำมโน เมื่อชำวบ้ำนทรำบข่ำวก็พำกันไปดูเป็น
จ ำนวนมำก ต่อมำชำวบ้ำนในแถบนั นได้พบสิ่งผิดปกติเกิดขึ นในหมู่บ้ำน ต่ำงก็ลงควำมเห็นว่ำเป็นควำม
ศักดิ์สิทธิ์ของแหวนวงนั น และเชื่อกันว่ำแหวนวงนั นถ้ำไปอยู่ที่ใคร หรือผู้ใดครอบครองแหวน มักมีเรื่องรำว
เกิดขึ นกับคนๆนั นเสมอ นับตั งแต่นั น เป็นต้นมำ ก็ไม่มีใครครอบครองแหวนวงนั นและตกลงกันว่ำ ควรเป็น
สมบัติของหมู่บ้ำนจึงได้ตั งชื่อหมู่บ้ำนว่ำ“บ้านแหวน” 

เทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน เดิมเป็นสภำต ำบล ตำมประกำศคณะปฏิวัติฉบับที่  326 ลงวันที่   
13 ธันวำคม พ.ศ. 2515 ซึ่งมีฐำนะเป็นส่วนหนึ่งของรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค หลังจำกนั นได้มีประกำศ
กระทรวงมหำดไทย ลงวันที่ 16 ธันวำคม พ.ศ. 2539 โดยอำศัยมำตรำ 40 และ 41 แห่งพระรำชบัญญัติสภำ
ต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 ให้จัดตั งสภำต ำบลบ้ำนแหวนเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ้ำนแหวน มีผลตั งแต่วันที่ 23 ธันวำคม พ.ศ. 2539 ต่อมำกระทรวงมหำดไทยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนแหวน มีสภำพเหมำะสม สมควรให้จัดตั งเป็นเทศบำลต ำบล จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมใน
มำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพ.ศ.2537 และมำตรำ 7 แห่ง
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยจึงจัดตั งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
บ้ำนแหวน เป็นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย ลงวันที่ 27 ตุลำคม พ.ศ.2552   
และให้มีฐำนะเป็นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน นับตั งแต่วันที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นมำ  

                            ตราสัญลักษณ์เทศบาลต าบลบ้านแหวน 
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องค์ประกอบตราสัญลักษณ์ 

มีรูปเป็นวงกลมสองวงซ้อนกัน โดยภำยในวงกลมเล็กด้ำนในมีรูปแหวนวงใหญ่ 1 วง ด้ำนในของแหวนมี
รูปบ้ำน 1 หลัง และมีก้อนเมฆลอยอยู่บนท้องฟ้ำ ซึ่งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของ ชื่อต ำบลและแสดงให้เห็นว่ำ 
ประชำชนในต ำบลบ้ำนแหวนอยู่กันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นจำกสัญลักษณ์  ที่เป็นบ้ำนและท้องฟ้ำที่แจ่มใส 
ควำมหมำยขององค์ประกอบตรำสัญลักษณ์มีรำยละเอียดดังนี  

 รูปแหวน   เป็นสัญลักษณ์ของต ำบล ตำมประวัติดั งเดิมของต ำบล เดิมมีชื่อหมู่บ้ำนว่ำ     
บ้ำนหนองแหวน ต่อมำมีกำรค้นพบแหวนโบรำณจำกหนองน  ำที่ใช้เป็นสถำนที่
ท ำมำหำกินของชำวบ้ำน ดังนั นชำวบ้ำนจึงได้ลงควำมเห็นกันว่ำควรเปลี่ยนชื่อ
หมู่บ้ำนใหม่จำกเดิมบ้ำนหนองแหวนมำเป็น“บ้านแหวน” และต่อมำจึงได้รับ
กำรยกฐำนะ ขึ นเป็นต ำบลบ้ำนแหวน   

 รูปบ้าน     มีควำมหมำยว่ำ ประชำชนในต ำบลบ้ำนแหวนมีควำมรักควำมสำมัคคี เสมือน
เป็นคนในครอบครัวเดียวกันทั งหมด ถึงแม้ว่ำต ำบลบ้ำนแหวนจะมีควำม
เป็นอยู่ใกล้เคียงกับชุมชนเมืองเป็นอย่ำงมำก โดยสังเกตจำกกำรขยำยพื นที่
ของโครงกำรอสั งหำริมทรัพย์ต่ ำงๆที่ ขยำยเข้ำมำซึ่ งแสดงถึงควำม
เจริญเติบโตขึ นอย่ำงต่อเนื่องและไม่ว่ำต ำบลบ้ำนแหวนจะเจริญขึ นจน
ใกล้เคียงกับชุมชนในเมืองมำกเพียงใดแต่ควำมรักควำมสำมัคคีของคนใน
ชุมชนก็ยังคงมีอยู่เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันทั งต ำบล 

 สีน้ าเงิน     เป็นสีประจ ำต ำบลบ้ำนแหวน ซึ่งได้ใช้มำตั งแต่เป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 สีเหลือง    เป็นสีที่แสดงถึงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ หมำยควำมว่ำคณะ
ผู้บ ริห ำร สมำชิกสภำ เทศบำล  พนั กงำน  และประชำชนในต ำบล           
บ้ำนแหวน มีควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์  

ข้อมูลพื้นฐาน 
    1 ด้านกายภาพ 
 

          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 
ต ำบลบ้ำนแหวน ตั งอยู่ห่ ำงจำกอ ำเภอหำงดง ประมำณ 2 กิ โลเมตร และตั งอยู่ห่ ำงจำกอ ำเภอ             

เมืองเชียงใหม่ไปทำงทิศใต้ ประมำณ 11 กิโลเมตร ตำมเส้นทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 108 (ถนนสำยเชียงใหม่–
ฮอด) มีเนื อที่รวมประมำณ 14 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 7,325  ไร่ 
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ทิศเหนือ         ติดต่อกับต ำบลหนองควำย และ ต ำบลสันผักหวำน                          
                   อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่  

  ทิศใต้             ติดต่อกับต ำบลหนองแก๋ว และ ต ำบลขุนคง อ ำเภอหำงดง    
                                         จังหวัดเชียงใหม่  
  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับต ำบลน  ำแพร่ และต ำบลหำงดง อ ำเภอหำงดง  
                                         จังหวัดเชียงใหม่ 
      ทิศตะวนัออก   ติดต่อกับต ำบลสบแม่ข่ำ อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครองต าบลบ้านแหวน 

 
 

 
 

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ต ำบลบ้ำนแหวน มีลักษณะรูปร่ำงเป็นแนวยำวกว้ำงจำกทิศตะวันตกไปทำงทิศตะวันออก มีควำมลำดชันไม่

เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ ลำดเอียงจำกทำงทิศตะวันตกไปทำงทิศตะวันออก พื นที่โดยทั่วไปเป็นที่รำบลุ่ม เหมำะส ำหรับกำร
เพำะปลูก และมีทำงหลวงหมำยเลข 108 (สำยเชียงใหม่ – ฮอด) ตัดผ่ำนเขตต ำบลทำงทิศตะวันตกของต ำบล 
 

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
อยู่ภำยใต้อิทธิพลลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

แบ่งภูมิอำกำศออกเป็นสำมฤดู ได้แก่ ฤดูฝน ฤดูหนำวและฤดูร้อน   
 

          1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพื นที่ต ำบลบ้ำนแหวน เป็นพื นที่รำบมีควำมอุดมสมบูรณ์ เหมำะส ำหรับกำรท ำ

เกษตรกรรม เพำะปลูกพืชทั่วไปและพืชเศรษฐกิจ 
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          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
ในเขตเทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน มีแหล่งน  ำที่อุดมสมบูรณ์ พอเพียง เหมำะส ำหรับกำรท ำเกษตรกรรม 

แหล่งน  ำธรรมชำติที่ส ำคัญ อำทิ เช่น ล ำเหมือง คลองส่งน  ำชลประทำน เป็นต้น 

2.ด้านการเมืองการปกครอง           
2.1 เขตการปกครอง 
ต ำบลบ้ำนแหวน ประกอบด้วย จ ำนวน 13 หมู่บ้ำน ดังนี  
  - หมู่ที่ 1 บ้ำนไร่    - หมู่ที่ 2 บ้ำนโขงขำว 
  - หมู่ที่ 3 บ้ำนท้ำวบุญเรือง  - หมู่ที่ 4 บ้ำนช่ำงค ำน้อย  

- หมู่ที่ 5 บ้ำนช่ำงค ำหลวง  - หมู่ที่ 6 บ้ำนปำกกอง  
- หมู่ที่ 7 บ้ำนป่ำหมำก  - หมู่ที่ 8 บ้ำนต้นเฮือด  
- หมู่ที่ 9 บ้ำนเดื่อ   - หมู่ที่ 10 บ้ำนจอมทอง 
- หมู่ที่ 11 บ้ำนดู่    - หมู่ที่ 12 บ้ำนดอนไฟ  
- หมู่ที่ 13 บ้ำนศรีสรร 

          2.2 การเลือกตั้ง 
นายกเทศมนตรี  มำจำกกำรเลือกตั งจำกประชำชนในเขตเทศบำลโดยตรง มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง

ครำวละ 4 ปี ท ำหน้ำที่บริหำรรำชกำรของเทศบำลตำมกฎหมำย นำยกเทศมนตรีแต่งตั งรองนำยกเทศมนตรี 
ซึ่งมิใช่สมำชิกสภำเทศบำลเป็นผู้ช่วยเหลือในกำรบริหำรรำชกำรของเทศบำล  จ ำนวน 2 คน ที่ปรึกษำ
นำยกเทศมนตรี จ ำนวน 1 คน เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 1 คน 

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

 

3.ประชากร 
          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

จำกข้อมูลและสถิติประชำกรตำมทะเบียนรำษฎร ณ เดือน  มกรำคม 2559 ต ำบลบ้ำนแหวน          
มีจ ำนวนประชำกรรวมทั งสิ น 10,712 คน แยกเป็นชำย 5,064 คน หญิง 5,648 คน จ ำนวนครัวเรือนทั งหมด 
5,428 ครัวเรือน แยกรำยละเอียดได้ดังนี   
 

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

1 บ้ำนไร่  467 459 926 492 

2 บ้ำนโขงขำว  375 392 767 313 

3 บ้ำนท้ำวบุญเรือง  718 787 1,505 716 

4 บ้ำนช่ำงค ำน้อย  416 428 844 468 

5 บ้ำนช่ำงค ำหลวง  533 600 1,133 566 
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6 บ้ำนปำกกอง  221 269 490 239 

7 บ้ำนป่ำหมำก  271 287 558 374 

8 บ้ำนต้นเฮือด  585 832 1,417 780 

9 บ้ำนเดื่อ  275 315 590 277 

10 บ้ำนจอมทอง  399 361 760 255 

11 บ้ำนดู่  352 416 768 400 

12 บ้ำนดอนไฟ  166 181 347 166 

13 บ้ำนศรีสรร  286 321 607 382 

รวม 5,064 5,648 10,712 5,428 

 ข้อมูลประชากร  ณ  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2559 

 

          3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ประชำกรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท ำงำน 35 – 55 ปี 
 
 

 

4.สภาพทางสังคม 
          4.1 การศึกษา 

ในเขตเทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน มีศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ดังนี  
- โรงเรียนระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน    จ ำนวน    4   แห่ง 
- โรงเรียนระดับอนุบำล     จ ำนวน   4   แห่ง 
- โรงเรียนระดับประถมศึกษำ    จ ำนวน   4   แห่ง 
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ    จ ำนวน   -    แห่ง 
- ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย จ ำนวน    1   แห่ง 

 
 

 4.2 สาธารณสุข 
ด้ำนกำรสำธำรณสุข ประชำกรส่วนใหญ่มีมำตรฐำนทำงด้ำนสำธำรณสุขทั่วไปอยู่ ในเกณฑ์ที่ดี        

กำรระบำดของโรคติดต่อตำมฤดูกำลมีไม่บ่อยนัก เช่น โรคไข้เลือดออก โรคทำงเดินระบบอำหำร ซึ่งถ้ำเกิดกำร
ระบำดของโรคต่ำงๆขึ นแล้ว ทำงเทศบำลต ำบลบ้ำนแหวนและเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขระดับ ต ำบล อ ำเภอและ
จงัหวัด จะร่วมกันเข้ำไปแก้ไขปัญหำโดยด่วน เพื่อป้องกันและระงับกำรระบำดของโรค ประชำชนได้รับสิทธิกำร
รักษำพยำบำลของรัฐ เช่น บัตรประกันสุขภำพ (บัตรประกันสุขภำพ 30 บำท) เพ่ือใช้สิทธิเข้ำรักษำใน
สถำนพยำบำลหรือโรงพยำบำลของรัฐหรือเอกชน และยังมีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพระดับต ำบล ในกำรดูแล
ด้ำนกำรสำธำรณสุขให้กับประชำชนในพื นท่ี จ ำนวน  2 แห่ง คือ 
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 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร ่ตั งอยู่ หมู่ที่ 1  ต ำบลบ้ำนแหวน  

             โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตน้เฮือด ตั งอยู่ หมู่ที ่8  ต ำบลบ้ำนแหวน 
 
 

 4.3 อาชญากรรม 
 พื นที่ต ำบลบ้ำนแหวน เป็นชุมชนเมืองซึ่งมีประชำกรอำศัยอยู่ร่วมกันอย่ำงหนำแน่น กำรป้องกันกำร
เกิดปัญหำอำชญำกรรมได้รับควำมร่วมมือจำกชุมชนในกำรเฝ้ำระวังกำรเกิดอำชญำกรรมต่ำง ๆ ในพื นที่ ของ
ตนเอง และมีกำรบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนรำชกำร อำทิเช่น สถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอหำงดง ในกำรเฝ้ำระวัง
และระงับเหตุร้ำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึ นในพื นท่ี  
 

 4.3 ยาเสพติด 
 ต ำบลบ้ำนแหวน เป็นพื นที่ที่มีอำณำเขตติดต่อกับอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ มีประชำกรอำศัยอยู่เป็น
จ ำนวนมำกรวมถึงแรงงำนต่ำงด้ำว มีกำรรวมตัวกันของกลุ่มวัยรุ่นจำกพื นที่ต่ำง ๆ ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อกำรเกิดปัญหำ
อำชญำกรรมและยำเสพติด ถึงแม้ในปัจจุบันอำจยังไม่ปรำกฏเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด เพ่ือเป็นกำร
ป้องกันปัญหำดังกล่ำวเทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน จึงได้จัดฝึกอบรมโครงกำรด้ำนยำเสพติดให้กับเยำวชนและ
ประชำชน โดยประสำนงำนและบูรณำกำรร่วมกับสถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอหำงดงและฝ่ำยปกครองในพื นที่ 
 

 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
 เทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน ได้ด ำเนินกำรงำนด้ำนกำรสังคมสงเครำะห์ โดยกำรช่วยเหลือประชำชนใน
พื นที่ที่ประสบปัญหำควำมเดือดร้อน ตำมโครงกำรสงเครำะห์รำษฎรและผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม ตลอดจน
โครงกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพลภำพและผู้สูงอำยุ รวมถึงด ำเนินนโยบำยสวัสดิกำร
ของรัฐในด้ำนต่ำง ๆ อำทิเช่น กำรจ่ำยเบี ยยังชีพผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ป่วยเอดส์ ตำมระเบียบและ
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหำดไทย ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ 
 

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 

          5.1 การคมนาคมขนส่ง 
กำรคมนำคมขนส่งของต ำบลบ้ำนแหวนกับพื นที่ข้ำงเคียง มีควำมสะดวกรวดเร็ว เนื่องจำกมีเส้นทำง

คมนำคมทำงบกที่แยกออกจำกทำงหลวง เชียงใหม่–ฮอด (หมำยเลข 108) อยู่หลำยเส้นทำง เข้ำสู่บริเวณพื นที่ชุมชน
ทุกหมู่บ้ำนภำยในต ำบลสภำพโดยทั่วไปของถนนเป็น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต         
สลับกับถนนลูกรังบำงช่วง มีขนำดผิวจรำจรกว้ำงประมำณ 3–4 เมตร นอกจำกนั นจะเป็นถนนลูกรังขนำดกว้ำง 
ประมำณ 2–4 เมตร ตัดผ่ำนบริเวณพื นที่เกษตรกรรม และในบำงพื นที่ยังมีถนนบำงส่วนมีสภำพช ำรุดเสียหำยจำก
กำรใช้งำน 

นอกจำกนั น เส้นทำงคมนำคมที่ส ำคัญของต ำบลบ้ำนแหวน ยังเปรียบเสมือนประตูสู่แหล่งท่องเที่ยว
และหมู่บ้ำนแหล่งผลิตสินค้ำหัตถกรรมที่ส ำคัญ คือ หมู่บ้ำนหัตถกรรมบ้ำนถวำย ซึ่งถือได้ว่ำเป็นแหล่งผลิต
สินค้ำหัตถกรรมขนำดใหญ่ ได้รับควำมสนใจจำกนักท่องเที่ยวทั งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ ซึ่งปัจจุบันเส้นทำง
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ดังกล่ำวมีสภำพที่คับแคบภูมิทัศน์สองข้ำงทำงไม่สวยงำม เกิดกำรช ำรุดเสียหำยจ ำนวนหลำยจุดท ำให้ประชำชน
และนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทำงดังกล่ำว ไม่ได้รับควำมสะดวกและปลอดภัย  

 

          5.2 การไฟฟ้า 
 ต ำบลบ้ำนแหวน มีกำรให้บริกำรของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเปิดบริกำรตลอด        
24 ชั่วโมง โดยมีพื นที่ที่ได้รับบริกำร จ ำนวน 13 หมู่บ้ำน เต็มพื นที่ 100 เปอร์เซ็นต ์ 

 

          5.3 การประปา 
ประชำกรของต ำบลบ้ำนแหวน ใช้น  ำในกำรอุปโภค – บริโภค จำกระบบประปำชุมชน / หมู่บ้ำน    

และมีประชำกรบำงส่วนใช้กำรบริกำรน  ำจำกระบบประปำส่วนภูมิภำค  
 

          5.4 โทรศัพท์ 
ระบบกำรติดต่อสื่อสำรในพื นที่มีควำม สะดวก รวดเร็ว มีทั งระบบโทรศัพท์ส่วนบุคคล โทรศัพท์สำธำรณะ 

และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้บริกำรอย่ำงทั่วถึงและครอบคลุมพื นที่ ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรสื่อสำรในพื นที่ที่ส ำคัญ ได้แก่ 
ระบบโทรศัพท์ของบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน), บริษัท ทีทีแอนด์ที จ ำกัด (มหำชน) นอกจำกนั นยังมี
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ อำทิเช่น ระบบ AIS , ระบบ  DTAC และ ระบบ True  เป็นต้น  

 

          5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ในพื นที่ต ำบลบ้ำนแหวนใช้บริกำรด้ำนกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  ณ ที่ท ำกำร

ไปรษณีย์อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจำกตั งอยู่ใกล้เคียงกับพื นที่มำกท่ีสุด 
 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
 

          6.1 การเกษตร 
ประชำกรในเขตต ำบลบ้ำนแหวน มีรำยได้ส่วนมำกจำกกำรท ำกำรเกษตร อำทิเช่น  ท ำนำ ท ำสวนล ำไย 

และปลูกถั่วเหลือง เป็นต้น แต่รำยได้ของเกษตรกรยังไม่ดีพอเนื่องจำกกลไกกำรตลำด บำงปีมีผลผลิตมำกท ำให้รำคำ
ผลผลิตตกต่ ำ ขำดกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเกษตรกรรม ผู้บริโภค ตื่นกลัว เนื่องจำกเกษตรกรใช้สำรเคมีในกำร
เกษตรกรรมมำกเกินควำมจ ำเป็น 

 
 
 
 
 

          6.2 การประมง 
ต ำบลบ้ำนแหวน ไม่มีแหล่งน  ำขนำดใหญ่ที่จะสำมำรถท ำกำรประมงได้   

 

          6.3 การปศุสัตว์ 
ต ำบลบ้ำนแหวนมีกำรปศุสัตว์ คือ กำรเลี ยงโค เลี ยงสุกร และเลี ยงไก่ ในบำงพื นที่  ซึ่งมีเป็น

ส่วนน้อย 
 

          6.4 การบริการ  
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     ประกอบด้วยสถำนบริกำรในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี   
                - สถำนบริกำรน  ำมัน/ปั๊มหลอด                         จ ำนวน   3   แห่ง 

 - ศูนย์กำรค้ำ / ห้ำงสรรพสินค้ำ   จ ำนวน      2   แห่ง 
 - ตลำดสด (เอกชน)    จ ำนวน       -   แห่ง 

    - ร้ำนค้ำทั่วไป         จ ำนวน     290  แห่ง 
    - ร้ำนสะดวกซื อ (เซเว่นอีเลฟเว่น)   จ ำนวน       2   แห่ง 

 - โรงแรม / รีสอร์ท    จ ำนวน      3   แห่ง 
 - ร้ำนนวดแผนไทย    จ ำนวน      3   แห่ง 
 - โรงภำพยนต์     จ ำนวน      -    แห่ง 
 - สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรตำม   จ ำนวน      3   แห่ง 

                                 พ.ร.บ.สำธำรณสุข พ.ศ. 2535  
           - ร้ำนอำหำร            จ ำนวน      20  แห่ง 
    - ธนำคำรพำณิชย์    จ ำนวน     2    แห่ง 

 

          6.5 การท่องเที่ยว 
กำรท่องเที่ยวและสถำนที่ส ำคัญของต ำบลบ้ำนแหวน เป็นแหล่งผลิตสินค้ำหัตถกรรมไม้แกะสลักและ

แอนติกที่ส ำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั งชำวไทยและชำวต่ำงชำตินอกจำกนั น   
ยังมีสถำนที่ท่องเที่ยวส ำคัญท่ีได้รับควำมนิยมจำกนักท่องเที่ยวอีกหลำยแห่ง อำทิ เช่น 

 วัดโขงขาว 
  
 
 
 
 
 

 
ศำสนสถำนที่ที่สวยงำมหำดูได้ยำก เช่น พระวิหำร พระอุโบสถหินอ่อนศำลำลำยล้อมพระอุโบสถภำยในวัดยัง
สะอำด ร่มรื่น กว้ำงขวำงเหมำะส ำหรับผู้ที่ต้องกำรปฏิบัติธรรมพักผ่อนหย่อนใจ ชมศิลปะงำนปูนปั้นงดงำม 
ประณีต หำดูได้ยำก เดินทำงสะดวกโดยใช้ถนนสำยเลียบคลองชลประทำน 
 
 
 
 

 วัดป่าหมาก 

            ตั งอยู่หมู่ที่  2 ต ำบลบ้ำนแหวน อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่       
ในอดีตตำมต ำนำนเล่ำสืบทอดกันมำว่ำ วัดโขงขำวแห่งนี พร้อมทั งศำสนวัตถุมี
วิหำรเป็นต้นไม้ ก่อสร้ำงขึ นเมื่อสมัยพระนำงจำมเทวีเสด็จมำสร้ำงเจดีย์พระธำตุ
ดอยค ำในขณะเดียวกันก็มีพระรำชศรัทธำได้สร้ำงวิหำรวัดโขงขำวขึ นเป็นพระ
พุทธบูชำมีพระอำจำรย์เจ้ำอำวำสสืบต่อกันมำหลำยรูปตั งแต่ ครูบำนันทะเถระ, 
ครูบำพรหม, ครูบำโปธำ, ครูบำตำค ำ พระอธิกำรอินตำ เป็นต้น วัดโขงขำวมี  
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ผู้เชี่ยวชำญทำงโบรำณคดีจึงทรำบว่ำวัดนี สร้ำงมำประมำณปี พ.ศ. 2115 พระอำจำรย์บุญมำ ฐิตสทฺโธ พร้อม
ด้วยญำติธรรม จึงบูรณะขึ นใหม่ ในวัดนี มีควำมส ำคัญในต ำบลบ้ำนแหวนและชำวบ้ำนป่ำหมำก ด้วยเหตุว่ำวัด
แห่งนี เป็นวัดที่มีพระธำตุเจดีย์ประดิษฐ์สถำนอยู่และผู้คนในชุมชนและใกล้เคียงได้จัดให้มีประเพณีสรงน  ำพระ
ธำตุกันมำตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
 

 กาดฝรั่ง เมืองตลาดการค้า แห่งล้านนา  
 

 
 
 
 
 

และสินค้ำหัตถกรรม ระดับ 5 ดำว ท ำให้ประชำชนในต ำบลบ้ำนแหวนและใกล้เคียงได้รับควำมสะดวกสบำยมำกขึ น 
และยังเป็นอีกแหล่งดึงดูดควำมสนใจของนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

          6.6 อุตสาหกรรม 
     ต ำบลบ้ำนแหวน เป็นแหล่งผลิตสินค้ำประเภทงำนหัตถกรรมและกำรแกะสลักที่ส ำคัญ        
จึงมีโรงงำนที่ขออนุญำตก่อตั งในพื นที่  
 

          6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 - กลุ่มนวดแผนไทยต ำบลบ้ำนแหวน 
 - กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ต ำบลบ้ำนแหวน 
 - กลุ่มผลิตสินค้ำแอนติค 
 - กลุ่มแปรรูปอำหำรและหัตถกรรมพื นบ้ำน 
 - กลุ่มเลี ยงกบเพ่ือกำรยังชีพ 
 - กลุ่มแปรรูปทอผ้ำพื นเมือง 
 - กลุ่มหัตถกรรมไม้พื นบ้ำน 
 - กลุ่มแปรรูปไม้ 

ตั งอยู่ที่หมู่บ้ำนป่ำหมำก หมู่ที่ 7 ต ำบลบ้ำนแหวน อ ำเภอหำงดง จังหวัด
เชียงใหม่ มีเนื อที่ 2 ไร่ 3 งำน 31 ตำรำงวำ  ซึ่งเป็นวัดที่มีควำมเก่ำแก่ จำกค ำบอกเล่ำ
ของคนรุ่นก่อน สถำนที่นี เป็นวัดร้ำงมำหลำยชั่วอำยุคนแล้วต่อมำในปี พ.ศ.2515      
พระอำจำรย์บุญมำ ฐิตสทฺ โธ พร้อมด้ วยญำติ ธรรมโดยกำรน ำของพ่อก ำนั น           
หลวงวิญญำรัตน์ ได้น ำญำติธรรมมำท ำกำรแผ้วถำงวัดร้ำง ซึ่งเป็นป่ำอันรกทึบให้มีควำม
สะอำดขึ น จึงได้บูรณปฏิสังขรณ์เพ่ือที่จะสร้ำงเป็นวัดขึ น อำจำรย์บุญมำก็ได้พบแผ่น
จำรึกขึ นหนึ่ งแผ่นจำรึกไว้ในแผ่นอิฐในองค์พระเจดีย์ อันเก่ำแก่จึงได้น ำไปให้
ผู้เชี่ยวชำญ 

           กำดฝรั่งตั งอยู่บริเวณริมถนนสำย เชียงใหม่ – หำงดง ในพื นที่ หมู่ 13 
บ้ำนศรีสรร ต ำบลบ้ำนแหวน กำดฝรั่งมีควำมโดดเด่น และเป็นที่สนใจของผู้คน
ที่ ผ่ ำนไปมำบนถนนสำยนี  เนื่ องจำกเป็นกำรสร้ำงโดยใช้แนวคิดด้ำน
สถำปัตยกรรมล้ำนนำแบบประยุกต์ ผสมผสำนกับควำมหรูหรำ จึงท ำให้เกิด
เมืองตลำดกำรค้ำ แห่งล้ำนนำขึ นมำเป็นศูนย์รวมของ ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร 
ธนำคำร ร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำพรีเมี่ยมเอำท์เลท สินค้ำอุปโภค – บริโภค  
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          6.8 แรงงาน 
ประชำกรในพื นที่ส่วนใหญ่ ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป ค้ำขำย ประกอบธุรกิจส่วนตัว รับรำชกำร 

ลูกจ้ำงในหน่วยงำนรำชกำร และรัฐวิสำหกิจ อุตสำหกรรมในครัวเรือน และกำรเกษตรกรรม 

7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
          7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

มีจ ำนวน 13 หมู่บ้ำน และมีข้อมูลพื นฐำนแต่ละหมู่บ้ำนดังนี  
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน หลังคาเรือน 

1 บ้ำนไร่ 492 

2 บ้ำนโขงขำว 313 

3 บ้ำนท้ำวบุญเรือง 716 

4 บ้ำนช่ำงค ำน้อย 468 

5 บ้ำนช่ำงค ำหลวง 566 

6 บ้ำนปำกกอง 239 

7 บ้ำนป่ำหมำก 374 

8 บ้ำนต้นเฮือด 780 

9 บ้ำนเดื่อ 277 

10 บ้ำนจอมทอง 255 

11 บ้ำนดู่ 400 

12 บ้ำนดอนไฟ 166 

13 บ้ำนศรีสรร 382 

 รวม 5,428 
 

          7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
รำษฎรบำงส่วนที่ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร ประมำณร้อยละ 5 ที่ยังประกอบอำชีพท ำกำร

เกษตรกรรม ได้แก่ ท ำนำ ปลูกข้ำว และท ำสวนล ำไย 
 

          7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
          มีแหล่งน  ำเพื่อกำรเกษตรไหลผ่ำน อำทิเช่น คลองส่งน  ำจำกชลประทำน และมีแหล่งน  ำธรรมชำติไหล
ผ่ำน ได้แก่ ล ำน  ำแม่ท่ำช้ำง เป็นต้น           
 

          7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
ประชำชนใช้น  ำเพื่อกำรอุปโภค – บริโภค จำกระบบประปำหมู่บ้ำน จ ำนวน 13 หมู่บ้ำน   
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8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
          8.1 การนับถือศาสนา 
           ประชำชนส่วนใหญ่ของพื นที่ นับถือศำสนำพุทธโดยมีข้อมูลศำสนสถำน ดังนี  

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

ส านักสงฆ์ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
1. ส ำนักสงฆ์กู่ฮ่อ 

2. ส ำนักสงฆ์ดอนไฟ 

3. ส ำนักสงฆ์สันกู่สุทธิพันธ์ 

โบสถ ์จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
1. โบสถ์หมู่ท่ี 2 บ้ำนโขงขำว  จ ำนวน   1  แห่ง 

2. โบสถ์หมู่ท่ี 4 บ้ำนช่ำงค ำน้อย  จ ำนวน  2  แห่ง 

          8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ส ำคัญ ได้แก่ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรำนต์ กำรถวำย

สลำกภัตต์ ปอยหลวงเพ่ือเป็นกำรเฉลิมฉลองสิ่งปลูกสร้ำงในวัด เป็นต้น นอกจำกนั นยังมีประเพณีและพิธีกรรม
ท้องถิ่นท่ีส ำคัญประชำชนถือปฏิบัติสืบทอดกันมำ ดังนี  

 
 

 
 

ในวันผญำวัน คือวันที่ 13 เมษำยน ของทุกปี เพรำะคนเมืองจะมีควำมเชื่อว่ำวันนี เป็นวันเริ่มต้นของปี เป็นวัน
ปำกปี แต่หำกจัดขึ นในวันที่ 13 เมษำยน ไม่ได้ก็จะพยำยำมจัดให้อยู่ในเดือนเมษำยน “พิธีกรรมกิ๋นอ้อผญำ” 

  พิธีกรรมกิ๋นอ้อผญา 
พิธีกรรมนี ถือเป็นประเพณีประจ ำต ำบลบ้ำนแหวน โดยเฉพำะ

หมู่บ้ำนท้ำวบุญเรือง (หมู่ที่ 3) เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมำแต่โบรำณ ผู้ที่
จะท ำพิธีนี ได้จะเป็นครูอำจำรย์ที่อยู่วัดเป็นผู้ที่มีควำมรอบรู้ในสำขำต่ำงๆ
(ในอดีตถือเป็นผู้ที่มีควำมรู้มีคำถำอำคม ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ) จนได้รับกำร
ยกย่องและยอมรับจำกชุมชน เท่ำนั น “พิธีกรรมก๋ินอ้อผญำ”มักจะจดัขึ น 
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หรือเรียกกันสั น ๆ ทั่วไปว่ำ “ กิ๋นอ้อ ” ในกำรประกอบพิธีกรรมนั นจะใช้ปล้องของต้นอ้อใส่น  ำผึ งที่เสกด้วย
คำถำแล้วน ำมำเคี ยวกินเมื่อเคี ยวจนน  ำหวำนหมดแล้วก็เอำชำนอ้อโยนทิ งไปข้ำงหลังหรือโยนออกไปทำง
หน้ำต่ำง คติควำมเชื่อของพิธีกรรมนี คือเชื่อว่ำ บุคคลใดก็ตำมที่ได้เข้ำมำร่วมในพิธีกรรมนี ก็จะเป็นผู้ที่มี
สติปัญญำเฉียบแหลมสำมำรถเรียนรู้ได้รวดเร็ว มีควำมจ ำดี ในสมัยก่อนกลุ่มคนที่นิยมเข้ำพิธีกรรมนี ได้แก่ 
พระสงฆ ์พระนักเทศน์ หรือบุคคลที่ต้องกำรศึกษำเล่ำเรียนโดยเฉพำะช่ำงซอจะต้องผ่ำนพิธีกรรมนี เพรำะเชื่อว่ำ
จะท ำให้มีควำมจ ำควำมคิดดี มีน  ำเสียงขับซอดีขึ น และจะมีเสน่ห์แก่คนทั่วไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ได้ใช้แรงงำนตั งแต่เริ่มจำกกำรไถนำ จนถึงกำรลำกเอำข้ำวไปเก็บไว้ในยุ้ง ประเพณีนี ถือเป็นประเพณีที่โบรำณ
ในท้องถิ่นล้ำนนำอีกอย่ำงหนึ่งที่ยังคงหลงเหลือมีอยู่น้อยแล้ว จนท ำให้บำงครั งก็เรียกประเพณีนี ว่ำ กำรเรียก
ขวัญควำยส ำหรับในต ำบลบ้ำนแหวนที่ในอดีตอำชีพหลักได้แก่กำรท ำนำ และปัจจุบันพื นที่นำก็เริ่มหดหำยไป
กลำยสภำพเป็นร้ำนค้ำทำงศิลปะ สวนล ำไย และโรงงำนหัตถกรรมเป็นส่วนใหญ่ วัว ควำย ที่เคยมีก็หำให้เห็น
ได้ยำก จึงท ำให้ประเพณีนี เป็นแค่ภำพควำมทรงจ ำของผู้เฒ่ำผู้แก่ในชุมชนที่ต้องกำรจะให้คนรุ่นปัจจุบันได้ซึม
ซับกับควำมงดงำมของประเพณีและพิธีกรรมนี  ในอดีตชุมชน ทุกชุมชนในต ำบลบ้ำนแหวนจะจัดประเพณีนี ขึ น
ในช่วงเดือน 3 และเดือน 4 โดยพิธีนี ถือว่ำมีควำมส ำคัญมำก จะเริ่มตั งแต่ก่อนที่จะถึงวันเพ็ญขึ น 15 ค่ ำ เดือน 
4 หนึ่งวัน คือ วันขึ น 14 ค่ ำ เดือน 4 ชำวบ้ำนก็จะน ำเอำไม้จี  (เป็นไม้ที่หำยำก คุณสมบัติของไม้ชนิดนี เมื่อน้ำมำ
เผำไฟแล้วจะแตกเอง) เอำมำวำงสุมรวมกันไว้แล้วก่อกองไฟหน้ำพระพุทธรูปเพ่ือท ำกำรบูชำพอเช้ำวันรุ่งขึ นคือวัน
ขึ น 15 ค่ ำ เดือน 4 แต่ละหลังคำเรือนก็จะเตรียมข้ำวตอกดอกไม้เตรียมข้ำวใหม่ ข้ำวเปลือกไปรวมกันที่ลำน
หน้ำหมู่บ้ำนจำกนั นก็น ำเอำตุงไปปักไว้บนกอข้ำวเหล่ำนั น พระสงฆ์ก็จะให้พรก็ถือว่ำเสร็จพิธีปัจจุบันประเพณี
เรียกขวัญควำยนี เริ่มหำยไปเพรำะสภำพสังคมรวมทั งกำรด ำรงชีวิตของคนในหมู่บ้ำนต่ำง  ๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป 
แต่ก็ยังคงมีกำรอนุรักษ์ประเพณีนี ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ 

 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ประเพณีเดือน  4  เป็ง 
             ประวัติควำมเป็นมำประเพณีเดือน 4 เป็ง เป็นประเพณีที่
สืบทอดกันมำตั งแต่โบรำณจำกกำรบอกเล่ำของชำวบ้ำนท ำให้ทรำบว่ำ
เป็นกำรปฏิบัติที่สืบต่อกันมำตั งแต่ครั งพุทธกำล จัดขึ นเพ่ือระลึกถึง
บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว โดยกำรท ำบุญด้วยข้ำวใหม่ที่ได้จำกกำรท ำ
นำ หรือที่เรียกว่ำท ำบุญทำนข้ำวใหม่ เพ่ือระลึกถึงบุญคุณของควำยที่  
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  การท าเคร่ืองดนตรีพ้ืนเมือง 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ในพื นที่ต ำบลบ้ำนแหวน มีอำชีพที่สืบทอดมำจำกบรรพบุรุษที่สะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชนในด้ำน     ต่ำง ๆ อำทิเช่น ด้ำนดนตรี ท ำให้เกิดกำรพัฒนำเป็นอำชีพขึ นในต ำบลบ้ำนแหวน นั่นก็คือ 
อำชีพกำรท ำเครื่องดนตรีพื นเมือง ซึ่งในปัจจุบันก็มีช่ำงท ำเครื่องดนตรีหลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่คน ได้แก่ ช่ำงท ำ
เครื่องซอ ซึง รวมทั งยังเป็นผู้สอนเพ่ือเป็นกำรอนุรักษ์และสืบทอดอำชีพนี ให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลำนด้วย ด้วยเหตุ
ที่ว่ำคนในสมัยก่อนนี มีวัฒนธรรมชุมชนที่เป็นของตนเองเมื่อถึงเทศกำลงำนต่ำง ก็จะมีกำรเฉลิมฉลอง            
มีกำรละเล่นกำรแสดงกันในหมู่บ้ำน เช่นกำรฟ้อนประกอบกำรเล่นดนตรี ส่วนมำกแล้วเครื่องดนตรีที่ใช้ในงำน
ประเพณีและพิธีกรรมตำ่งๆในหมู่บ้ำน ก็จะจัดท ำขึ นเองโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในธรรมชำติ หรือดัดแปลงมำ 

 
 

 การแกะสลักสิงห์ 
 
 
 

โบรำณ ซึ่งในกำรแกะสลักสิงห์นั นถือเป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้กับชำวต ำบลบ้ำนแหวนได้มำกทีเดียว 

 
 

 

 การปั้นสิงห ์
 

 

 

 

 

 

 

กลองปู่เจ่ (ปู่จา) 

 

   ซอและซึง 

 

 

         เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ได้สืบทอดกันมำตั งแต่รุ่นปู่ย่ำตำยำยมำจนถึง
ปัจจุบัน กำรแกะสลักสิงห์นี จะต้องอำศัยควำมช ำนำญและควำมปรำณีต
อย่ำงมำก ในต ำบลบ้ำนแหวน ปัจจุบันมีกำรแกะสลักสิงห์อยู่ที่  หมู่  8      
บ้ำนต้นเฮือด และถือเป็นชุมชนต้นแบบในกำรแกะสิงห์ท ำกันมำนำน        
50-60 ปี ปัจจุบันจะแกะเฉพำะสิงห์เพียงอย่ำงเดียวส่วนมำกจะแกะเป็นสิงห์
ตัวใหญ่ และใช้ลวดลำยแบบดั งเดิม  

 

 

 

         บ้ำนศรีสรร หมู่ 13 ต ำบลบ้ำนแหวน เป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงด้ำนกำร
ปั้นสิงห์ซึ่งถือว่ำเป็นศิลปะท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงและจัดเป็นอำชีพด้ำนงำนช่ำง
ศิลป์อีกด้ำนหนึ่ง ในสมัยก่อนกำรปั้นสิงห์ไม่มีกำรเรียนกำรสอนกันแบบจริงจัง 
ส่วนใหญ่จะเป็นกำรสังเกตและจดจ ำจำกผู้เฒ่ำผู้แก่ที่ปั้นสิงห์และกำรปั้นสิงห์นี 
ต้องอำศัยควำมชอบ และมีใจรักในด้ำนงำนศิลปะอย่ำงมำกด้วย  
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 ต้องลาย ดุนโลหะ 

 
 
 
 

 

 

ภาษาท้องถิ่น 
ภำษำพูดที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นภำษำพื นเมือง ที่เรียกว่ำ “ค าเมือง”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 
 ร้านค้ากลุ่มแม่บ้านหมู่ 6  และหมู่ 11 

 
 

 

          ต้องลำย ดุนโลหะ นับว่ำเป็นงำนด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นอีกอย่ำง
หนึ่งที่มีควำมเก่ำแก่เช่นกัน ซึ่งจะเป็นงำนศิลปหัตถกรรมพื นบ้ำนของ
ภำคเหนือกำรท ำต้องลำยเป็นกำรตีแผ่นโลหะที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์
เฉพำะตัวที่มีรูปแบบที่งดงำมปัจจุบันในต ำบลบ้ำนแหวน มีกำรท ำเครื่อง
ต้องลำยอยู่ที่ หมู่ 11 บ้ำนดู่ ซึ่งเป็นกำรท ำต้องลำยมำเป็นสินค้ำของใช้
ต่ำงๆ เช่น กรอบรูป พวงกุญแจ เป็นต้น  
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 ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ วิสาหกิจชุมชน 

 
 
 
 กลุ่มผลิตสินค้าแอนติก บ้านดู่ หมู่ 11 ได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนตัวอย่าง 

 
 
 

9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
          9.1 น้ า 
          แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 ล ำห้วย , ล ำน  ำ    - สำย 
 บึง ,  หนองน  ำ    - แห่ง 
 ล ำเหมือง   12 สำย 
 อ่ำงเก็บน  ำ    - แห่ง 

แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
 ฝำย    6 แห่ง 
 บ่อน  ำตื น   2 แห่ง 
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 บ่อโยก    - แห่ง 
 ระบบประปำหมูบ้ำน  11 แห่ง 
 ระบบประปำภูเขำ  - แห่ง 

ถังเก็บน  ำฝน   - แห่ง  
           

          9.2 ป่าไม้ 
ปัจจุบันสภำพพื นที่ต ำบลบ้ำนแหวน เป็นชุมชนและท่ีอยู่อำศัยของประชำชน  จึงไม่มีพื นที่ป่ำธรรมชำติ 
 

          9.3 ภูเขา 
           เป็นพื นที่รำบทั งหมด ไม่มีสภำพพื นที่เป็นหุบเขำ  
 

          9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
พื นที่ในเขตต ำบลบ้ำนแหวน ไม่มีแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลต าบลบ้านแหวน 

 

 

ส่วนที่ 2 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560) 
 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2557 – 2560 
 

          1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
           จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลต าบลบ้านแหวน 
หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) สรุปการ
ตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงของเทศบาลต าบลบ้านแหวน รายละเอียด ดังนี้ 
 

 ปีงบประมาณ 2557  
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     40,350,000      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     40,350,000      บาท 
 รายรับจริง                    52,110,968.25  บาท  
 รายจ่ายจริง                   30,017,758.30  บาท   
 ปีงบประมาณ 2558 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     44,000,000     บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     44,000,000      บาท 
 รายรับจริง                    67,332,755.93  บาท  
 รายจ่ายจริง                   39,023,913.11  บาท 
 ปีงบประมาณ 2559 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้    50,100,000      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้    50,100,000      บาท 
 รายรับจริง                    50,385,620     บาท  
 รายจ่ายจริง                  42,203,291.88  บาท 
 ปีงบประมาณ 2560 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้    67,000,000    บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้    67,000,000    บาท  
 
          1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
          1.2.1 เชิงปริมาณ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลต าบลบ้านแหวน 

 

 

 นายชุมพร จาปัญญะ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหวน ได้น าเสนอผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2559 ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่  4 ครั้งที่  1          
ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  2559 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่าย 
 

 
 
ที่ 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี 
(เฉพาะปี 2559) 

ปรากฏใน 
เทศบัญญัตฯิ 

ประจ าปี 2559 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 43 18 10.11 
2 ด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข 12 7 3.92 
3 ด้านสงัคมอยู่เย็นเป็นสุข 62 61 34.27 
4 ด้านการบริหารจดัการและการมสีว่นร่วมในการบรหิาร 55 23 12.92 
5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 2 1.12 

รวม 178 111 62.34 
 
 
 

- เปรียบเทียบระดับความส าเร็จในการน าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   พ.ศ. 2559 

 
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
 

 
 

 
 

จ านวนโครงการ 
งบประมาณ งบประมาณ คิดเป็น 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลต าบลบ้านแหวน 

 

 

ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบัญญัตฯิ 
ประจ าปี 2559 

(บาท) 

ที่ใช้จ่ายจริง 
(บาท) 

ร้อยละ 

1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 6,973,000.- 6,635,400.- 28.59 
2 ด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข 773,000.- 341,888.- 1.47 
3 ด้านสงัคมอยู่เย็นเป็นสุข 11,921,502.- 10,282,747.39 44.30 
4 ด้านการบริหารจดัการและการมสีว่นร่วมในการบรหิาร 3,485,280.- 2,966,362.60 12.78 
5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 60,000.- 0 0 

รวม 23,212,782.- 20,226,397.99 87.14 

*** หมายเหตุ    โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการร่วมกับ
หมู่บ้านและชุมชน โดยไม่ใช้เงินงบประมาณ 



20 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลต าบลบ้านแหวน 

 

 

 1.2.2 เชิงคุณภาพ 
 นายชุมพร  จาปัญญะ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหวน ได้น าเสนอผลการปฏิบัติงานประจ าปี

งบประมาณ 2559 ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559  ดังนี้ 

 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของเทศบาล มีดังนี้ 
ปัญหา 
1)  เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
2)  หมู่บ้านในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
3)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
อุปสรรค 
1) เทศบาลต าบลบ้านแหวนมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนแต่ละหมู่บ้านได้ทั้งหมด      
 

ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้ 
  ปัญหา 

1)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ / กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบ  
2)  เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  
อุปสรรค 
1)  เทศบาลต าบลบ้านแหวนมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและ

ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  
2)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ

และบางรายการมากเกินไป ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
3)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลไม่ทราบรายละเอียดของการจัด

กิจกรรม/โครงการ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลต าบลบ้านแหวน 

 

 

       2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
        2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ 
(พ.ศ.
2559-
2563) 

ผลการด าเนินการ 

ตั้งไว้ 
แผนสามปี (ปี 2557) 

ด าเนินการจริง 
(ปี 2557) 

ตั้งไว้ 
แผนสามปี (ปี 2558) 

ด าเนินการจริง 
(ปี 2558) 

ตั้งไว้ 
แผนสามปี (ปี 2559) 

ด าเนินการจริง 
(ปี 2559) 

ตั้งไว้ 
แผนสามปี (ปี 2560) 

แผนด าเนินงาน 
(ปี 2560) 

จ านวน 
โครงการ 

  
งบประมาณ 

(บาท)  
จ านวน 
โครงการ 

 งบประมาณ 
(บาท)  

จ านวน 
โครงการ 

 
 งบประมาณ 

(บาท)  

 
จ านวน 
โครงการ 

 
 งบประมาณ 

(บาท)  
จ านวน 
โครงการ 

  
งบประมาณ 

(บาท)  
จ านวน 
โครงการ 

 งบประมาณ 
(บาท)  

จ านวน 
โครงการ 

 
 งบประมาณ 

(บาท)  
จ านวน 
โครงการ 

 งบประมาณ 
(บาท)  

1.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

27 13,896,800 19 6,645,400 40 42,029,450 22 6,833,300 43 26,130,000 18 6,973,000 45 34,128,000 18 6,346,700 

2. ด้าน
ประชาชน
อยู่ดีมีสุข 

9 2,070,000 6 491,000 10 1,628,000 4 385,000 12 1,074,200 7 773,000 16 1,357,550 1 60,000 

3. ด้าน
สังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

59 28,092,000 65 9,782,565.72 67 27,581,000 70 9,485,160 62 27,667,500 61 11,871,502 71 28,993,600 55 26,141,585 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลต าบลบ้านแหวน 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
(พ.ศ.
2559-
2563) 

ผลการด าเนินการ 

ตั้งไว้ 
แผนสามปี (ปี 2557) 

ด าเนินการจริง 
(ปี 2557) 

ตั้งไว้ 
แผนสามปี (ปี 2558) 

ด าเนินการจริง 
(ปี 2558) 

ตั้งไว้ 
แผนสามปี (ปี 2559) 

ด าเนินการจริง 
(ปี 2559) 

ตั้งไว้ 
แผนสามปี (ปี 2560) 

แผนด าเนินงาน 
(ปี 2560) 

จ านวน 
โครงการ 

  
งบประมาณ 

(บาท)  
จ านวน 
โครงการ 

 งบประมาณ 
(บาท)  

จ านวน 
โครงการ 

 
 งบประมาณ 

(บาท)  

 
จ านวน 
โครงการ 

 
 งบประมาณ 

(บาท)  
จ านวน 
โครงการ 

  
งบประมาณ 

(บาท)  
จ านวน 
โครงการ 

 งบประมาณ 
(บาท)  

จ านวน 
โครงการ 

 
 งบประมาณ 

(บาท)  
จ านวน 
โครงการ 

 งบประมาณ 
(บาท)  

4. ด้านการ
บริหาร
จัดการและ
การมีส่วน
ร่วมในการ
บริหาร 
 
 
 
 

40 4,005,000 24 3,201,003.85 42 12,250,000 21 4,114,413 55 9,110,000 23 3,480,280 52 12,870,000 25 3,927,177 

5.ด้าน
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

7 330,000 4 160,000 10 550,000 4 240,000 6 750,000 2 60,000 7 630,000 2 70,000 

รวม 142 48,393,800 118 20,279,969.57 169 84,038,450 121 21,057,873 178 64,731,700 111 23,157,782 191 77,979,150 97 36,545,462 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

83.10 71.60 62.36 50.78 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลต าบลบ้านแหวน 

 

 

 
          2.2 ผลกระทบ 
           การบริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านแหวนภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด จึงท าให้อาจด าเนิน
กิจกรรม / โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ไม่ครอบคลุมและครบถ้วน ท าให้ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามสมควรแต่สถานะทางการเงินและการคลัง 
  

3.สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
          1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้
จริงอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 62.34 และมีบางยุทธศาสตร์ที่น าไปสู่การปฏิบัติได้จริงอยู่ในเกณฑ์ที่
ต่ า เช่น ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรแก้ไขปัญหาโดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้น า
โครงการที่บรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ด้านนี้ไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไปภายใต้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด 

2. จากแบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance 
Assessment : LPA) ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) 
เฉพาะปี พ.ศ. 2559 มาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จะอยู่ในเกณฑ์คะแนนเต็ม    
5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้จะเห็นได้ว่า เทศบาลต าบลบ้านแหวนได้น าแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2559 ไปสู่การปฏิบัติ   
จ านวน 111 โครงการ จากที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี ฯ จ านวน 178 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.34 ของโครงการ
ทั้ งหมด และอยู่ ในระดับคะแนนประเมินจากกรมส่ งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 3 คะแนน              
ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหวน จึงเห็นควรให้รักษาระดับการ
ปฏิบัติได้ตามแผนจริงไว้เช่นนี้หรือให้เพ่ิมร้อยละการปฏิบัติให้ได้มากยิ่งขึ้น  
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ส่วนที่ 3 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” น ำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทยมีควำมสุขและตอบสนองตอบต่อกำรบรรลุ 
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติ ในกำรที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสำมำรถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้  
 1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง  
 2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
 3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
 4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม  
 5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
 
 

 

 
 

                                                                                     
 
 
 

                                                       
 
 
 

 

เศรษฐกิจและสังคมไทย 
มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

เศรษฐกิจและสังคมพัฒนา 
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม 
มีความเหลื่อมล ้าน้อย 

ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  
รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม 

อนาคตประเทศไทย ปี 2579 
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วิสัยทัศน์ : สู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน  “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความม่ันคง 

 
ความม่ังคั่ง 

 

ความย่ังยืน 

 ก า ร มี ค ว า ม มั่ น ค ง

ป ล อ ด ภั ย จ า ก ภั ย แ ล ะ ก ำ ร

เปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศ

และภำยนอกประเทศในทุกระดับ

ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน 

ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล  

 ความมั่นคงในทุกมิ ติ 

ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

และกำรเมือง  

 ประเทศมีความมั่นคงใน

เอกราชและอธิปไตยมีสถำบันชำติ 

ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ที่เข้มแข็ง

เป็นศูนย์กลำงและเป็นที่ยึดเหนี่ยว

จิตใจของประชำชน  

 ระบบการเมืองที่มั่นคง

เป็นกลไกที่ น ำไปสู่ กำรบริหำร

ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตำม

หลักธรรมำภิบำล สังคมมีควำม

ป รอ งด อ งแ ล ะ ค วำม ส ำมั ค คี 

สำมำรถผนึ กก ำลั งเพื่ อพัฒนำ

ประเทศ ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง 

ครอบครัวมีควำมอบอุ่น 

 ความมั่นคงของอาหาร 

 ป ร ะ เท ศ ไ ท ย มี ก า ร

ข ย าย ตั วข อง เศ รษ ฐกิ จ อย่ า ง

ต่อเนื่องจนเข้ำสู่กลุ่มประเทศรำยได้

สูงควำมเหลื่อมล้ ำของกำรพัฒนำ

ลดลง ประชำกรได้รับผลประโยชน์

จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกัน

มำกขึ้น  

  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ มี

ความสามารถในการแข่งขันสูง 

สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งจำกภำยใน

แ ล ะ ภ ำ ย น อ ก ป ร ะ เท ศ ส ร้ ำ ง

ฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคต

และเป็นจุดส ำคัญของกำรเช่ือมโยง

ในภูมิภำคทั้ งกำรคมนำคมขนส่ง 

กำรผลิต กำรค้ำ กำรลงทุน และกำร

ท ำธุรกิจ มีบทบำทส ำคัญในระดับ

ภู มิ ภ ำคและระดับ โลก เกิดส ำย

สัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำ

อย่ำงมีพลัง 

 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะ

สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง 

ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทำงปัญญำทุน

ทำงกำรเงิน  ทุนที่ เป็น เครื่องมื อ

 การพัฒนาที่สามารถสร้าง

ความเจริญ รำยได้ และคุณภำพชีวิต

ของประชำชนให้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

ที่ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติเกินพอดี 

ไม่สร้ำงมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิด

ควำมสำมำรถในกำรรองรับและ

เยียวยำของระบบนิเวศน์ 

 การผลิตและการบริโภค

เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ

ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ก ฎ ร ะ เบี ย บ ข อ ง

ประชำคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 

ค ว ำ ม อุ ด ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมี

คุณภำพดีขึ้น คนมีควำมรับผิดชอบต่อ

สังคม มีควำมเอื้ออำทร เสียสละเพื่อ

ผลประโยชน์ส่วนรวม  

 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่าง

ยั่งยืน ให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วน

ร่วมของประชำชนทุกภำคส่วนใน

สังคมยึดถือและปฏิบัติตำมปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำรพัฒนำ

ในระดับอย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพ 

ระบบเศรษฐกิจมีความเปน็ชาติการค้า  
บนฐานการขยายตัวของการค้าสง่ค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เขม้ข้น 

   คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ 
        สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
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- ยึดหลัก “ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง” อย่ำง
ต่อเนื่องจำกแผนพัฒนำฯ 
ฉบับท่ี 9-11 
 

- คนไทยให้เป็นพลังส ำคัญใน
กำรพัฒนำประเทศ โดยมี
ลักษณะส ำคญั 5 ประกำรได้แก่ 
มีควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน    
มีทักษะในกำรคิดเชิงสังเครำะห์ 
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำม
เคำรพในควำมแตกต่ำง และมี
จุดยืนทำงจริยธรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน์  
      จำกสถำนะของประเทศและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่ประเทศก ำลังประสบอยู่ ท ำให้กำรก ำหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีควำมต่อเนื่องจำกวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบ
หลักกำรของกำรวำงแผนที่น้อมน ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลำงของ
กำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม กำรพัฒนำที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำใน แผนพัฒนำฯ ฉบับ
ที่ 12 ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทย จำกประเทศที่มี
รำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง มีควำมม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และน ำไปสู่
กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 
 

 
 
 
 
                               
                                      
 
 

ปรับรากฐานเพื่อเป็น
คานงัดสู่การต่อยอด

การพัฒนา 

กรอบหลักแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
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- มีกำรพัฒนำเชิงบูรณำกำรระหวำ่ง

หน่วยงำนท่ียึดพื้นที่เป็นหลัก  

-ปรับปรุงกฎหมำยและ 

กฎ ระเบยีบต่ำงๆ ให้เอื้อต่อกำร

ขับเคลื่อนกำรพัฒนำในทุกระดับ  

 

           

                                           
            
 
                              
 
 
 
 
 
                               

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
 1. กำรหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง  
  (1) เศรษฐกิจขยำยตัวเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรำยได้ประชำชำติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บำท (9,325 ดอลลำร์
สรอ.) และ 301,199 บำท (8,859 ดอลลำร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
  (3) ผลิตภำพกำรผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
  (4) กำรลงทุนรวมขยำยตัวไม่ต่ ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (กำรขยำยตัวของกำร ลงทุนภำครัฐ    
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 10.0 และกำรลงทุนของภำคเอกชนขยำยตัวไม่ต่ ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมำณกำร
ส่งออกขยำยตัวเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 4.0 ต่อปี)  
 2. กำรพัฒนำศักยภำพคนให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศและกำรสร้ำง สังคมสูงวัยอย่ำงมี
คุณภำพ  
  (1) ประชำชนทุกช่วงวัยมีควำมมั่นคงทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน  
  (2) กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพ  

 
-ชุมชน ภำคประชำสังคม 
ภำคเอกชนและภำครัฐ
ร่วมกันพัฒนำประเทศบน
หลักกำร ร่วมคิด ร่วมท ำ 
ร่วมรับผิดชอบ และร่วม
รับผลประโยชน์จำกกำร
พัฒนำ 
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  (3) สถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งเป็นฐำนรำกที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคน  
 
 3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม  
  (1) กำรกระจำยรำยได้มีควำมเท่ำเทียมกันมำกข้ึน  
  (2) บริกำรทำงสังคมมีคุณภำพและมีกำรกระจำยอย่ำงทั่วถึง  
 4. กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (1) รักษำควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกร สร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และ กำรใช้ประโยชน์
อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม  
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  (3) เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือภัยพิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ ภูมิอำกำศ  
  (4) เพ่ิมประสิทธิภำพและเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำร  ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม  
  (5) มีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำให้สมดุลระหว่ำงกำรอุปสงค์และอุปทำนของน้ ำ  
 5. กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ  
  (1) กำรบริหำรงำนภำครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภำพ และมีส่วนร่วม  
  (2) ขจัดกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  
      (3) มีกำรกระจำยอ้ำนำจที่เหมำะสม   

           กรอบยุทธศาสตรแ์ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศำสตร์หลัก 
ดังนี้ 
 1.ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
 3.ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
 4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
 5.ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
 6.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและธรรมำภิบำลในภำครัฐ 
 7.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศำสตร์ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรต่ำงประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้ำน และภูมิภำค 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1) แผนพัฒนาภาค 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
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  (1) ปรับโครงสร้ำงกำรผลิตสู่กำรพ่ึงตนเองตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และปรับระบบ
กำรผลิตที่สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมอย่ำงสมดุล เพ่ือคงควำมเป็นฐำนเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน เช่น กำรพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์กำรเกษตร 
  (2) ยกระดับกำรค้ำและบริกำรให้ได้มำตรฐำน ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสตลำด เน้น
กำรพัฒนำบุคลำกร โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุน
กำรค้ำกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
  (3) พัฒนำเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญและเมืองชำยแดนเพ่ือรองรับกำรเชื่อมโยงในระดับ
นำนำชำติ 
  (4) พัฒนำคนและสังคมให้พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง มีควำมมั่นคงและอยู่ เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
เช่น ด้ำนสุขภำพ ด้ำนกำรศึกษำ แรงงำน ฯลฯ 
  (5) พัฒนำศักยภำพของสถำบันครอบครัวและชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำที่น ำไปสู่
กำรพ่ึงตนเอง มีภูมิคุ้มกันตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
  (6) บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน เน้นกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้
ประโยชน์อย่ำงสมดุล และเตรียมกำรป้องกันและรับมือภัยธรรมชำติ 
 

 2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน สู่สากล 
โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่” ประกอบด้วย เชียงใหม่ ล ำพูน ล ำปำง แม่ฮ่องสอน มุ่งเน้น
กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกลุ่มจังหวัดและน ำไปสู่กำร
กระตุ้นให้เกิดกำรลงทุนของภำคเอกชน และสร้ำงรำยได้ให้กลุ่มจังหวัด โดยค ำนึงถึงควำมสอดคล้องเชื่อมโยง
กับนโยบำยของรัฐบำลแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค รวมถึง
ยุทธศำสตร์รำยสำขำ รวมทั้ง ควำมสอดคล้องกับศักยภำพ โอกำส สภำพปัญหำ และควำมต้องกำรของ
ประชำชนในพ้ืนที่ และกำร จัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดและแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด ได้ผ่ำนกระบวนกำรเห็นชอบ
ร่วมกัน และเป็นที่ยอมรับของทุกภำค ประกอบด้วยประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมกำรฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพ่ือสร้ำงสรรค์บรรยำกำศ    
ที่สวยงำม มีเสน่ห์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำและบริกำรให้โดดเด่นและมีคุณค่ำ    
มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ หัตถสร้ำงสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม กำรท่องเที่ยว  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับกำรพัฒนำกำรค้ำกำรลงทุน มุ่งเน้นอุตสำหกรรมสุขภำพ 
อุตสำหกรรมกำรจัด ประชุมและนิทรรศกำร (MICE) อุตสำหกรรมบริกำรกำรศึกษำ และอุตสำหกรรมเกษตร
แปรรูป เพ่ือรองรับกำรท่องเที่ยวและกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) 
 

 3) แผนพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงใหม่ 
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“นครแหงชีวิต และความม่ังคั่ง บนฐานของความสงางามทางวัฒนธรรม และ ศูนย์กลางการท่องเที่ยว 
การค้า การลงทุนระดับสากล ” 
พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมและพัฒนำให้เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรทองเที่ยวและบริกำรระดับสำกล 
          2. ส่งเสริมและพัฒนำให้เป็นเมืองศูนย์กลำงของกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรคมนำคมขนส่ง ในระดับ
ภูมิภำคและระดับนำนำชำติ 
          3. ส่งเสริมและพัฒนำให้เป็นเมืองศูนย์กลำงเกษตรปลอดภัย  
          4. ส่งเสริมและพัฒนำให้เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรศึกษำในระดับภูมิภำคและระดับนำนำชำติ  
          5. ส่งเสริมและพัฒนำให้เป็นเมืองน่ำอยู่บนพื้นฐำนควำมสงำงำมทำงวัฒนธรรมล้ำนนำ 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1: กำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2: กำรสร้ำงสังคมแหงวัฒนธรรม ควำมรู ภูมิปัญญำ จิตสำธำรณะ และ พัฒนำ

ศักยภำพคนให้พรอมรับกับกำรเปลี่ยนแปลง  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3: กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติพลังงำนและ สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐำนกำร

พัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4: กำรสร้ำงควำมม่ันคง ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5: กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนที่        
                                มปีระสิทธิภำพ โปร่งใสและเป็นธรรม 

ต้าแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภำพกำรพัฒนำ ซึ่งมีควำมส ำคัญต่อกำรก ำหนดต ำแหนงกำรพัฒนำของจังหวัด

เชียงใหม่ ดังนี้ 
 

Positioning 
1. เมืองศูนยกลำงกำรทองเที่ยวและบริกำรระดับสำกล : MICE City, Medical/Health Hub  
2. เมืองศูนยกลำงกำรคำ กำรลงทุนและกำรคมนำคมขนสง : Northern Landport 
3. เมืองแหงเกษตรปลอดภัย : Northern Food Valley 
4. เมืองศูนยกลำงกำรศึกษำนำนำชำติสูสำกล : Education Hub 
5. เมืองนำอยู : Eco-Town Eco-Village 

 

          
 
 
 
 



28 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลต าบลบ้านแหวน 

 
 

 

 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
 วิสัยทัศน์ 
 “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่น
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”  

พันธกิจ 
1. เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วนในกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่นอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
2. พัฒนำบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีควำมทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรมตำม

กฎหมำยบัญญัติ  
3. ส่งเสริมบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
4. ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2558 -2560) 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เหมำะสมกับชุมชน  
2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว  
3. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
4. ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสำน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น  
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ สำธำรณสุขและคุณภำพชีวิต  
6. ยุทธศำสตร์กำรป้องกัน บรรเทำสำธำรณภัยและกำรรักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน  
7. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต้าบลบ้านแหวน 
          2.1 วิสัยทัศน์ 

“ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สู่เสริมสร้างเศรษฐกิจ มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตที่ดี ” 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
1. ส่งเสริมกำรพัฒนำสังคม คุณภำพชีวิต เด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส และ
พัฒนำระบบสำธำรณสุขเพ่ือคนทุกวัยมีสุขภำพดี 
2. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำ กีฬำ ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และ
ส่งเสริมกำรกีฬำให้แก่เด็ก เยำวชน และประชำชนทั่วไป 
4. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร ให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรของประชำชน 
5. กำรพัฒนำส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน อำทิเช่น กำรสร้ำงงำนและอำชีพ 
6. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บ ำรุงรักษำ และเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ดีในชุมชน 
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7. กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรและกำรปกครองตำมหลักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยค ำนึงถึงกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน 

          2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนประชำชนอยู่ดีมีสุข        
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำร 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
 

          2.3 เป้าประสงค์ 
1. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 

 2. ส่งเสริมเศรษฐกิจของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง 

 3. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

 4. ประชำชนอยู่ในสังคมอย่ำงสงบสุข ชุมชนเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

 5.  ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและพัฒนำกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ 

 6. ประชำชนได้รับกำรบริกำรจำกภำครัฐอย่ำงทั่วถึง เป็นธรรมและมีคุณภำพ 

 7. ก่อสร้ำงและปรับปรุงสิ่งสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำนครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ และให้เพียงพอต่อประชำชน 

          2.4 ตัวชี วัด 
1.ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน วัดคุณภำพจำกกำรที่คณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำงตรวจรับงำน โดยจะต้อง

ได้คุณภำพงำนที่ดี ไม่มีปัญหำและข้อท้วงติง และควำมพึงพอใจของประชำชนที่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับกำร

แก้ไขปัญหำ  

2.กรณีโครงกำรด้ำนอื่นๆ วัดจำกกำรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรทุกประกำร 
 

          2.5 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 1) ก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำ ถนน สะพำน 
ท่อระบำยน้ ำ สิ่งสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 
ภำยในเขตต ำบลบ้ำนแหวน      
2) ก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำ ระบบ 
สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร เพื่อเชื่อมโยงทำง
เศรษฐกิจและกำรพัฒนำท้องถิ่น ภำยในต ำบล 
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ระหว่ำงต ำบลและอ ำเภอ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข        1) โครงกำร/กิจกรรม ส่งเสริมรำยได้และกระจำย

รำยได้แก่ประชำชน 
2) โครงกำร/กิจกรรม ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ครอบครัว 
3) โครงกำร/กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนำกำร
ยกระดับคุณภำพชีวิตและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
4) โครงกำร/กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนำควำม
มั่นคงทำงอำชีพและรำยได้ของประชำชนตำม
แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 1) โครงกำร/กิจกรรม ป้องกันรักษำและส่งเสริม

สุขภำพอนำมัยของประชำชน 
2) โครงกำร/กิจกรรม ด้ำนกำรสุขำภิบำลและ
สถำนที่เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมในชุมชน 
3) โครงกำร/กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุน
กำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน  
4) โครงกำร/กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนด้ำน
สวัสดิกำรและนันทนำกำร 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมี
ส่วนร่วมในการบริหาร  

1) โครงกำร/กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกำร
มีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
2) โครงกำร/กิจกรรม พัฒนำบุคลำกร 
3) โครงกำร/กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนำ
สถำนที่ปฏิบัติงำนและเครื่องมือเครื่องใช้ เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรปฏิบัติงำนรำชกำร
และรองรับกำรบริกำรสำธำรณะที่อ ำนวย
ประโยชน์แก่ประชำชน  
4) โครงกำร/กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กำรแพทย์
ฉุกเฉิน อำทิเช่น กำรฝึกอบรม จัดหำ 
เครื่องมือ – เครื่องใช้ ในกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น   

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

1)  โครงกำร/กิจกรรม กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำม
ตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 2) โครงกำร/กิจกรรม กำรฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
3)  โครงกำร/กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกำร
รักษำสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น กำรคัดแยกขยะ  

          2.6 กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ด้านที ่1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื นฐาน 

               พันธกิจ : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร ให้ได้มำตรฐำน
และเพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน 

กลยุทธ์การพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1.ก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำ ถนน สะพำน    
ท่อระบำยน้ ำ สิ่งสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 
ภำยในเขตต ำบลบ้ำนแหวน       

รอ้ยละของประชำชนมีควำมพึงพอใจ / รับ
ผลประโยชน์ต่อกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำรและบริกำร
สำธำรณะภำยในเขตเทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน 

2. ก่อสร้ำงปรับปรุงบ ำรุงรักษำ ระบบ 
สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร เพื่อเชื่อมโยงทำง
เศรษฐกิจและกำรพัฒนำท้องถิ่น ภำยในต ำบล 
ระหว่ำงต ำบล และอ ำเภอ 

ร้อยละของประชำชนมีควำมพึงพอใจ / รับ
ผลประโยชน์ต่อกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำรและบริกำร
สำธำรณะภำยในต ำบล ระหว่ำงต ำบล และอ ำเภอ 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่ำง / ส ำนักปลัดเทศบำล / กองคลัง 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำง

พ้ืนฐำนที่เหมำะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาชนอยู่ดีมีสุข 
 พันธกิจ : กำรพัฒนำส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน อำทิเช่น กำรสร้ำงงำนและอำชีพ 

กลยุทธ์การพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและพัฒนำรำยได้และกระจำยรำยได้
แก่ประชำชน 

ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม / โครงกำรส่งเสริมเศรษฐกิจ 
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2.  ส่งเสริมกำรพัฒนำครอบครัว ระดับควำมส ำเร็จของศูนย์พัฒนำครอบครัวในกำร
บริหำรจัดกำรตนเอง 

3.  กำรส่งเสริมและพัฒนำยกระดับคุณภำพและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม/โครงกำรยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์ 

4. ส่งเสริมและพัฒนำควำมมั่นคงทำงอำชีพและ
รำยได้ของประชำชนตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม/โครงกำรส่งเสริมควำมมั่นคงทำงอำชีพและ
รำยได้ของประชำชนตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส ำนักปลัดเทศบำล  

 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและยั่งยืน  
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำม
แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
พันธกิจ :  

1. ส่งเสริมกำรพัฒนำสังคม คุณภำพชีวิต เด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส      
และพัฒนำระบบสำธำรสุขเพ่ือคนทุกวัยมีสุขภำพดี 

2. ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำ กีฬำ ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น       
และส่งเสริมกำรกีฬำให้แก่เด็ก เยำวชน และประชำชนทั่วไป 

3. เสริมสร้ำงควำมมั่งคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
กลยุทธ์การพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1. กำรป้องกันรักษำและส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของ
ประชำชน 

-ร้อยละของชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรสุขภำพ
ตนเองและชุมชน 

-ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรส่งเสริม
สุขภำพอนำมัย 

2. จัดให้มีกำรสุขำภิบำลและสถำนที่เหมำะสมกับ
สภำพแวดล้อมในชุมชน  

-ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรจัดกำร
สุขำภิบำลชุมชนและสถำนที่ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำและวัฒนธรรมใน
ชุมชน 

-ระดับคุณภำพ ของกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของศูนย์เด็กเล็ก 
-ระดับคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมกำรส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน 
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4. กำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรและ
นันทนำกำร 

- จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรจัดสวัสดิกำรเพิ่มข้ึน 
- ร้อยละของประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัด
สวัสดิกำรด้ำนต่ำง ๆ 
- ระดับคุณภำพของกำรจัดกีฬำ กิจกรรมเด็ก เยำวชน 
และประชำชน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส ำนักปลัดเทศบำล / กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม / กอง
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงสังคมแห่งวัฒนธรรม ควำมรู้ ภูมิปัญญำ         
จิตสำธำรณะและพัฒนำศักยภำพคนให้พร้อมรับกับกำรเปลี่ยนแปลง 
      2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสำน 
ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น , ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำคุณภำพชีวติของประชำชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการบรหิาร 
พันธกิจ : พัฒนำด้ำนกำรบริหำรและกำรปกครองตำมหลักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี      

โดยค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
กลยุทธ์การพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

-ร้อยละของประชำชนที่มีส่วนร่วม 

2. กำรพัฒนำบุคลำกร -ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ 

3. กำรพัฒนำและปรับปรุงสถำนที่ปฏิบัติงำน
เครื่องมือเครื่องใช้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
ในกำรปฏิบัติงำนรำชกำรและรองรับกำรบริกำร
สำธำรณะแก่ประชำชน  

-ร้อยละของประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ให้บริกำรของเทศบำล 

4. กำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย กำรแพทย์ฉุกเฉิน  

- ร้อยละของประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำร 
ให้บริกำรของเทศบำล 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส ำนักปลัดเทศบำล / กองช่ำง / กองคลัง / กองกำรศึกษำศำสนำและ
วัฒนธรรม / กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงควำมมั่นคง ปลอดภัย และควำมสงบสุข
ของประชำชน , ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนที่มี
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ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม 
    2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรป้องกัน บรรเทำสำ
ธำรณภัยและกำรรักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน , ยุทธศำสตร์ที่ 7 ยุทธศำสตร์กำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      พันธกิจ : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บ ำรุงรักษำ และเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ดีในชุมชน 

กลยุทธ์การพัฒนา  ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1. สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

- ร้อยละของประชำชนที่มีส่วนร่วม 

2. กำรพัฒนำฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

- ร้อยละของประชำชนที่มีส่วนร่วม 

3.กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรรักษำ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

- ร้อยละของประชำชนที่มีส่วนร่วม  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม / ส ำนักปลัดเทศบำล 

 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติพลังงำน
และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
     2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต้าบลบ้านแหวน 
จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนฐำน และศักยภำพของเทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน จึงก ำหนดจุดยืนทำง

ยุทธศำสตร์ (Positioning) เทศบำลไว้ใน 3 ประเด็น คือ กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของคนในชุมชนให้มีคุณภำพ
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ชีวิตที่ดี กำรสร้ำงชุมชนเข้มแข็งสังคมร่มเย็นเป็นสุขบนพ้ืนฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
และกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมให้เป็นต ำบลน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน 
  

 
 

 
 

1. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นต้าบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
 
 

 
 
 
 

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. กลไกหลักในกำรเชื่อมประสำนและขับเคลื่อนนโยบำย/ยุทธศำสตร์ของรัฐบำล ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน 
2. กลไกหลักในกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมม่ันคงและภูมิคุ้มกันทำงสังคมเพ่ือให้สังคมเข้มแข็ง สร้ำง
สังคมร่มเย็นเป็นสุข บนพ้ืนฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

Positioning  

1.1 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยและส่งเสริมกำรลดปริมำณขยะในชุมชน  
1.2 จัดให้มีระบบสำธำรณูปโภคท่ีดีและเพียงพอต่อประชำชน 
1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่สำธำรณะต ำบลบ้ำนแหวน วัด โรงเรียน ถนนและที่สำธำรณะหมู่บ้ำน 
เพ่ือควำมสวยงำมและคุณภำพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน 
 

 

2.1 เพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสทางการศึกษา อินเทอร์เน็ตไร้สาย(WIFI) เพื่อการศึกษาเรยีนรูแ้ละ

เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อให้ก้าวทัน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC)  

2.2 ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน

ชีวติทรัพย์สิน ลดปัญหาอาชญากรรม อุบัติเหตุและปัญหายาเสพติดในพืน้ที่ 

2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้านสาธารณสุขร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ส่งเสริม

การออกก าลังกายของประชาชนทุกเพศทุกวัย  

2.4 จัดให้มีศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุประจ าต าบลบ้านแหวน ศูนย์ประสานงานกองทุนสวัสดิการ

นักกีฬา ศูนย์ประสานงานสวัสดิการ เพื่อสิทธิ เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเพื่อ

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนจัดตั้งศูนย์ชราบาลเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชวีิต

ผู้สูงอายุ เป็นต้น  

2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของประชาชน งานฝีมือภูมิปัญญาของกลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุ 

กลุ่มสตรี แม่บ้าน ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพในการเกษตรและจัดให้มีตลาด

รองรับ 

 

 

 

  

 

 



36 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลต าบลบ้านแหวน 

 
 

 

 
 
3. ด้านการสร้างชุมชนเข้มแข็งสังคมร่มเย็นเป็นสุขบนพื นฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภำพรวมแล้วยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน มุ่งเน้นกำรพัฒนำ จ ำนวน 5 ด้ำน 

ประกอบด้วย กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรพัฒนำด้ำนประชำชนอยู่ดีมีสุข กำรพัฒนำด้ำนสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำร และกำรกำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีควำมเชื่อมโยงกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเหนือ แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1 และ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  

  

3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ของเทศบาลต้าบลบ้านแหวน  

               จำกข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป ของต ำบลบ้ำนแหวน สำมำรถน ำมำวิเครำะห์ศักยภำพของเทศบำลต ำบล
บ้ำนแหวน โดยกำรวิเครำะห์ตำมหลักและวิธีกำร SWOT คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค เพ่ือใช้เป็น
กรอบในกำรวำงแผนและพัฒนำต ำบลต่อไป ดังนี้  

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน ( Weaknesses) 

1)ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร 
- มีควำมพร้อมทำงด้ำนกำรบริกำรและมีขีด
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน 
- มีท ำเลที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ กำรคมนำคมขนส่ง กำร
โทรคมนำคม และกำรขนส่งสะดวกสบำยอยู่ในเขต
ปริมณฑลของจังหวัดศูนย์กลำงของภำคเหนือ 

 
 -กำรก ำหนดแนวทำงและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
บำงอย่ำงยังไม่ชัดเจน ท ำให้เกิดกำรปฏิบัติงำนที่
ซ้ ำซ้อนหรือล่ำช้ำ 
- ประชำชนบำงส่วนไม่ให้ควำมส ำคัญในกำรมีส่วน
ร่วมต่อกำรบริหำรงำนของเทศบำลและกำรแก้ไข

3.1  ส่งเสริมสนับสนุนควำมเป็นอัตลักษณ์ของคนในชุมชน ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงำมของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสืบทอดควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพ้ืนบ้ำน
ไม่ให้สูญหำย “จำกรุ่นสู่รุ่น”สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจร่วมกันในวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงำม 
ระหว่ำงชุมชนดั้งเดิมและชุมชนใหม่ เพ่ือให้กำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงำมและกำรอยู่
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  
3.2 สร้ำงสนำมกีฬำประจ ำต ำบลที่ได้มำตรฐำนและครบวงจร เพ่ือให้เยำวชนและประชำชนมี
สุขภำพที่ดี และมีสถำนที่ในกำรท ำกิจกรรมร่วมกัน  
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(เชียงใหม่) 
- กำรบริหำรงำนภำยในองค์กรมีโครงสร้ำงอ ำนำจ
หน้ำที่ที่ชัดเจน 
- ประชำชนในชุมชนให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ 
และติดตำมกำรด ำเนินงำนของเทศบำล 
- มีฝ่ำยบริหำรที่มีประสิทธิภำพและมีฝ่ำยนิติบัญญัติ
คอยท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรบริหำรงำนให้เป็นไปอย่ำง
ถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ 
- มีจ ำนวนบุคลำกรที่เพียงพอสำมำรถปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
- มีวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์เพียงพอต่อกำร
ปฏิบัติงำน 
2)ด้านเศรษฐกิจ 
- มีกำรประกอบอำชีพและกำรด ำเนินกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจที่หลำกหลำยในชุมชน 
- มีแหล่งเงินทุนส ำหรับผู้ประกอบกำรทั้งธุรกิจขนำดกลำง
และธุรกิจขนำดย่อม 
- กำรค้ำขำยมีแหล่งกระจำยสินค้ำและบริกำรหลำย
แห่งในพ้ืนที่ 
-เป็นแหล่งผลิตสินค้ำหัตถกรรมหลำกหลำย อำทิ เช่น
ไม้แกะสลัก  
 
3) ด้านการท่องเที่ยว 
- มีท ำเลที่ตั้งที่มีควำมเหมำะสมในกำรพัฒนำด้ำนกำรค้ำ กำร
ลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
 
4) ด้านสังคม 
- ประชำชนส่วนใหญ่อยู่ในระบบชุมชนดั้งเดิม มีควำม
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันของคนในชุมชน มีกำรรวมกลุ่ม
กันท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 
5) ด้านการศึกษา นันทนาการศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ปัญหำในด้ำนต่ำง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รูปแบบของกำรประกอบอำชีพและกำรด ำเนิน
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจยังไม่สำมำรถพัฒนำและเพ่ิม
มูลค่ำทำงเศรษฐกิจได้อย่ำงเต็มที่ 
- ขำดแคลนแรงงำนที่มีควำมรู้และทักษะในกำร
รวมกลุ่มอำชีพ และแรงงำนในชุมชนส่วนใหญ่ออกไป
ท ำงำนนอกพ้ืนที่ 
- ประชำชนยังขำดควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำร
เข้ำถึงช่องทำงทำงกำรตลำด และกำรเพ่ิมมูลค่ำให้กับ
สินค้ำ 
 
- ขำดกำรส่งเสริมกำรประกอบกำรด้ำนธุรกิจกำร
ท่องเที่ยวและขำดกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญำท้องถิ่นกับกำรท่องเที่ยว 
 
- ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคมขำดกำรส่งเสริมและสนับสนุน 
ประชำชนไม่ให้ควำมส ำคัญของกลุ่มคนดังกล่ำว 
-มีประชำกรแฝงอำศัยอยู่ในพ้ืนที่เป็นจ ำนวนมำก 
โดยเฉพำะแรงงำนต่ำงด้ำว  
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- มีภำพลักษณ์ที่ดีในด้ำนวัฒนธรรมประเพณี และ ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 
- ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
- มีสถำนศึกษำที่สำมำรถรองรับกำรพัฒนำทำงด้ำน
กำรศึกษำได้ 
- มีบุคลำกำรในท้องถิ่นที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถท้ัง
ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
- ระบบกำรให้บริกำรสำธำรณูปโภคข้ันพื้นฐำน
สำมำรถให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงทั่วถึงและ
ครอบคลุมพ้ืนที่ 
 
 
6) ด้านคมนาคมและโครงสร้างพื นฐาน 
- มีกำรคมนำคมที่สะดวกสบำย กำรจรำจรคล่องตัว
และมีรถโดยสำรประจ ำทำงให้บริกำรประชำชนได้
อย่ำงทั่วถึง 
- มีเส้นทำงกำรคมนำคมที่เชื่อมโยงถึงกันทุกหมู่บ้ำน 
และเข้ำสู่อ ำเภอเมืองเชียงใหม่- เป็นเส้นทำงผ่ำนเข้ำ
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ คือ 
หมู่บ้ำนหัตถกรรมบ้ำนถวำย 
7) ด้านแหล่งน ้า 
- ในเขตพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนแหวนมีระบบส่งน้ ำของ
ชลประทำนไหลผ่ำน ซึ่งประชำชนที่ท ำกำรเกษตร
ได้รับประโยชน์จำกแหล่งน้ ำดังกล่ำว  
8) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- มีสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมที่จะเป็นเมืองน่ำอยู่       
น่ำอำศัย  
- ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
9) ด้านการสาธารณสุข 
- มีกลุ่ม อสม.ในชุมชนที่มีศักยภำพ 
- มีกำรสนับสนุนพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสุขอย่ำง

- บทบำทหน้ำที่ของเทศบำล และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องยังไม่มีควำมชัดเจน โดยเฉพำะเรื่องถ่ำยโอน
ภำรกิจต่ำงๆ  
- ขำดกำรสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นไปสู่เยำวชน ซึ่งเป็นผู้สืบทอดรุ่นต่อๆไป 
-  ไม่มีกำรประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นที่มีให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมทำงด้ำนเศรษฐกิจของ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
-กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเกิดจำกควำม
ต้องกำรของชุมชนเป็นจ ำนวนมำกแต่เทศบำลไม่
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนได้ทั้งหมด 
เนื่องจำกมีงบประมำณในกำรด ำเนินกำรจ ำกัด 
- ผิวทำงจรำจรบำงแห่งคับแคบ ช ำรุด เสียหำย ท ำให้
ผู้ใช้เส้นทำงดังกล่ำว ไม่ได้รับควำมสะดวกต่อกำร
คมนำคมและขนส่งสินค้ำ เกิดอุบัติเหตุได้ง่ำย 

 

- ยังขำดระบบกำรดูแล รักษำ เมื่อถึงฤดูฝนประชำชน
ได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรระบำยน้ ำ ท ำให้เกิด
ภำวะน้ ำท่วมขังในพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนแหวน 

- ปัญหำกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรท ำลำย
สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบำลเพ่ิมมำกข้ึนส่งผลให้ปริมำณ
ขยะ ปัญหำน้ ำเน่ำเสีย และปัญหำมลพิษทำงอำกำศมี
ปริมำณเพ่ิมมำกข้ึน 
 
- บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขไม่เพียงพอในกำร
ปฏิบัติงำน 
- ขำดอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
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ต่อเนื่อง 
- มีสถำนบริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุขให้บริกำร
ประชำชนได้อย่ำงทั่วถึงทั้งของรำชกำรและเอกชน 
- ประชำชนให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลสุขภำพอนำมัย
มำกขึ้น 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำจัดขยะ และไม่มีที่ก ำจัดขยะที่ถูกหลักสุขำภิบำล 
- บทบำทหน้ำที่ของเทศบำล และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องยังไม่มีควำมชัดเจน โดยเฉพำะเรื่องถ่ำยโอน
ภำรกิจต่ำงๆ  
- ขำดบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง ด้ำน
สำธำรณสุข 
 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

- นโยบำยในกำรกระจำยอ ำนำจ รวมถึงกำรจัดสรร
งบประมำณจำกรำชกำรส่วนกลำงสู่ท้องถิ่น ส่งผลให้
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ 
ในชุมชน เอื้อต่อกำรบริหำรจัดกำร สะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภำพ 
- รัฐบำลมีนโยบำยและให้ควำมส ำคัญในกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ให้กับประชำชน เพ่ือให้
ประชำชนได้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น  
-กำรเข้ำสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน จะส่งผลให้เกิด
ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
ควำมมั่นคง เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและ
กำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ ของเทศบำล 
- กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ เพ่ิมมูลค่ำของสินค้ำ สร้ำงจุด

-กำรกระจำยงบประมำณจำกส่วนกลำงสู่ชุมชนไม่
ทั่วถึง หรืองบประมำณที่รัฐบำลจัดสรรให้ท้องถิ่นไม่
เพียงพอ 
-กฎหมำย ระเบียบ ขั้นตอนทำงรำชกำรในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ มีควำมซับซ้อน ก่อให้เกิดควำม
ล่ำช้ำ ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันท่วงที 
- กำรเพ่ิมขึ้นของจ ำนวนประชำกรภำยในเขตเทศบำล 
ส่งผลให้ประชำชนมีระดับควำมต้องกำรในกำรบริกำร
ด้ำนต่ำงๆสูงท ำให้ไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนได้อย่ำงครอบคลุมและท่ัวถึง 
-สัดส่วนประชำกรผู้สูงอำยุต่อวัยท ำงำนและเด็กมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
-สภำพสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคม
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ขำยและภำพลักษณ์ และกำรขยำยตลำดเพื่อจ ำหน่ำย
สินคำ้ อำทิเช่น ไม้แกะสลัก เป็นผลผลิตที่มีคุณค่ำ และมี
ควำมส ำคัญ สร้ำงรำยได้ให้กับประชำชนเป็นจ ำนวนมำก 
และยังสำมำรถขยำยตลำดไปยังแหล่งอ่ืน ๆ ได้อีก 
- นโยบำยกำรพัฒนำของภำครัฐที่กระจำยสู่ภูมิภำค มี
ส่วนในกำรเอ้ือประโยชน์ ทั้งทำงด้ำนกำรค้ำ กำร
ลงทุน รวมทั้งช่วยกระตุ้นส่งเสริมและเปิดโอกำสให้
ประชำชนได้เข้ำถึงกำรบริกำรของรัฐ เพ่ือลดรำยจ่ำย 
เพ่ิมรำยได้ และขยำยโอกำสอย่ำงทั่วถึง  

ลักษณะต่ำงคนต่ำงอยู่ ส่งผลให้ขำดควำมตระหนักใน
กำรมีส่วนร่วม (ร่วมดูแล ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ไข
ปัญหำ และร่วมพัฒนำ) 
- กระแสทุนนิยมที่รุนแรงส่งผลกระทบต่อสภำพ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมภำยในชุมชน 
- ปัญหำกำรเมืองในระดับชำติที่ไม่แน่นอน ส่งผลต่อ
กำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ที่ไม่
ต่อเนื่อง 
- ปัญหำเศรษฐกิจที่มีอัตรำกำรเติบโตช้ำ ส่งผลต่อกำร
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจภำยในชุมชน 
- นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณของรัฐบำลไม่ชัดเจน
ส่งผลต่อกำรวำงแผนกำรพัฒนำของท้องถิ่นไม่เป็นไป
ตำมท่ีวำงไว้ 
 
      

 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจัยภำยนอกและปัจจัยภำยในที่ส ำคัญและมีผลต่อกำรพัฒนำต ำบลบ้ำนแหวนที่ส ำคัญ คือ ควำม
เปลี่ยนแปลงของสภำพสังคมของคนในชุมชน ซึ่งได้รับอิทธิพลจำกสังคมเมืองและควำมเจริญทำงด้ำนวัตถุที่
หลั่งไหลเข้ำมำในพ้ืนที่ ท ำให้ประชำชนทิ้งค่ำนิยมพ้ืนฐำนดั้งเดิมของตนเอง รวมถึงระบบข้อมูลข่ำวสำร กำร
รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของประชำชนในพ้ืนที่ รวมทั้งเทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่เข้ำสู่ชุมชนและสิ่งที่ประชำชนน ำเข้ำสู่
ชุมชนโดยไม่รู้ตัว ควำมรู้ควำมสำมำรถของคนในชุมชน ในกำรที่จะวิเครำะห์สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ล้วนมีผลต่อกำร
พัฒนำทั้งสิ้น  

ศักยภำพที่เด่นชัดของประชำชนในพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนแหวนซึ่งเป็นทุนทำงสังคม หำกได้รับกำรสนับสนุน
จะท ำให้เกิดควำมร่วมมือ ได้แก่ ประชำชนส่วนมำกได้รับกำรศึกษำที่ดี กำรมีควำมเชื่อมโยงเครือญำติ กำรยึด
มั่นประเพณีนิยมที่ดีงำมในสังคม ปัจจัยเหล่ำนี้ท ำให้กำรพัฒนำท้องถิ่นเป็นไปในทิศทำงที่ดี เกิดควำมร่วมมือกัน
เป็นอย่ำงดี นโยบำยของกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรเกิดจำกแนวคิดกำรบริกำรประชำชน  มุ่งเน้นกำรพัฒนำ
อย่ำงเป็นระบบและเป็นธรรม เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกภำคประชำชน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประโยชน์
สูงสุดของชุมชน 

ประชาคมอาเซียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กำรก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนในปี 2558 (2015) ถือเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงยิ่งส ำหรับ
ประเทศไทย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภำรกิจส ำคัญในกำรจัดบริกำรสำธำรณะให้ตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนเกิดจำกเจตนำรมณ์ที่ต้องกำรให้ประเทศในกลุ่ม
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อำเซียนเกิดควำมร่วมมือ เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมมั่นคงของประเทศสมำชิก โดยมุ่งเน้นไปที่ 3 
ประชำคม คือ ประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคงอำเซียน ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และประชำคมสังคม
และวัฒนธรรมอำเซียน ภำยใต้กระบวนกำรกำรเป็นประชำคมอำเซียน มีข้อก ำหนดและข้อตกลงร่วมกันที่อำจ
ส่งผลกระทบต่อชุมชนและประชำชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะเป็นหน่วยงำนที่ใกล้ชิดกับประชำชน
และชุมชนที่สุด จ ำเป็นต้องเล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับ
ประชำชน ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่นและกำรบริหำรงำน เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนให้
สำมำรถรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยเข้ำสู่ควำมเป็นประชำคมอำเซียนผลกระทบของกำรเข้ำ   
สู่ประชำคมอำเซียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำชนอำจกล่ำวได้ดังนี้ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม  ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนท ำให้เกิดกำร
รวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลค่ำและมีช่องทำงกำรกระจำยสินค้ำเพ่ิมมำกขึ้นนอกจำกนั้น จะเกิดกำรเรียกร้องจำกกลุ่ม
นักลงทุนที่เข้ำมำลงทุนในประเทศไทยให้มีกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรคมนำคม เพ่ือให้กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำและแรงงำน
มีควำมสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมุ่งเน้นกำรพัฒนำโครงข่ำย
คมนำคมที่เป็นระบบและสะดวกต่อกำรขนส่ง รวมถึงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรขยำยฐำนกำรผลิต อำทิ ระบบ
ไฟฟ้ำและระบบประปำ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้โดยล ำพัง จ ำเป็นต้องประสำน
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

2. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน  กำรหลั่งไหลเข้ำมำของทุนต่ำงชำติที่จะเพ่ิมมำกขึ้น
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทบทวนบทบำทของตนในกำรดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่โดย
อำจจะต้องมีนโยบำยในกำรส่งเสริมอำชีพ ทั้งอำชีพหลักและอำชีพเสริม เปิดรับวิสัยทัศน์ในกระบวนกำรผลิตแบบใหม่ 
เพ่ือยกระดับกระบวนกำรผลิตให้เป็นมำตรฐำนเท่ำเทียมกับระดับสำกล 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้ำหมำยเรื่องกำรสร้ำงควำมยั่งยืนด้ำนสิ่งแวดล้อมของ
ประชำคมอำเซียน ท ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้อง
ดูแลทรัพยำกรและจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรเน้นกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติโยกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน เน้นกำรจัดกำรบนพ้ืนฐำนของควำมเป็นเจ้ำของร่วมกัน เพ่ือสร้ำงควำมรัก ควำมหวงแหนในทรัพยำกร และ
ก่อเกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม อย่ำงไรก็ตำม ต้องไม่ลืมเรื่องของกำรควบคุมมำตรฐำนกำรดูแล
รักษำฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ตลอดจนอำจต้องทบทวน
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันในเรื่องกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมรับผลกระทบจำกปัญหำสังคมและ

สำธำรณสุขที่อำจเกิดจำกกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อำทิ โรคระบำด ควำมขัดแย้งทำง
สังคมและเชื้อชำติ และอำชญำกรรมข้ำมชำติ อำทิ ยำเสพติด กำรค้ำมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เน้นกำรจัดบริกำรสำธำรณะให้ได้ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดในแต่ละงำนหรือกิจกรรมอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้ง
จะต้องจัดสวัสดิกำรสังคมส ำหรับเด็ก กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกำสอย่ำงมีคุณภำพและทั่วถึง นอกจำกนี้ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรเข้ำถึงกำรดูแลสุขภำพของคนในชุมชน ซึ่งจะท ำให้ชุมชน
มีกำรด ำรงชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

5. การรักษาความสงบเรียบร้อย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีบทบำทในกำรเฝ้ำระวังปัญหำ
อำชญำกรรมเพ่ิมมำกขึ้นรวมทั้งอำจต้องพัฒนำระบบและจัดท ำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับแรงงำนอพยพร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมกับชุมชนในกำรก ำหนดกติกำและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน
ได้ภำยใต้แนวคิดสังคมที่เอ้ืออำทรและมีควำมมั่นคง 

6. การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี   กำรศึกษำเป็นจุดเริ่มต้นของกำร
พัฒนำด้ำนต่ำง ๆ เสมือนประตูเชื่อมกับโลกภำยนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้ำที่ในกำรจัดและ
ส่งเสริมกำรศึกษำให้แก่ประชำชนและชุมชนต้องพัฒนำประชำชนและชุมชนให้สำมำรถก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน
ได้โดยต้องเน้น “การพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา” ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ โดย
กำรปรับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษและภำษำเพ่ือนบ้ำนในภูมิภำคอำเซียนเพื่อ
กำรสื่อสำรที่ดี กำรพัฒนำและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีกำรแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรมระหว่ำงประเทศสมำชิกและ
น ำเทคโนโลยีมำใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน ท ำให้ประชำชนเกิดกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย มีควำมเป็นสำกลและมี
คุณภำพ นอกจำกนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท ำข้อมูลที่จ ำเป็นต่อแรงงำนต่ำงชำติ  เป็น
ภำษำอังกฤษหรือภำษำของประเทศสมำชิกอำเซียนอ่ืน ๆ ส ำหรับเรื่องวัฒนธรรมและจำรีตประเพณีนั้น 
นอกจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้และเข้ำใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้ำนใน
อำเซียนแล้ว ยังต้องเป็นสื่อกลำงในกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่ำงประชำชนในเขตพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำชนในประเทศอำเซียนอ่ืนที่มีพรมแดนติดต่อกัน ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรมที่
คล้ำยคลึงกัน กำรจัดกิจกรรมเช่นนี้จะช่วยให้ประชำชนมีควำมรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมำกขึ้น 

7. การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำจต้องมีกำรจัดตั้งหน่วยงำนด้ำนวิเทศ
สัมพันธ์ โดยเฉพำะในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนเพ่ือรองรับเนื้องำนด้ำนกำรต่ำงประเทศและควำมร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้ำน และเพ่ือให้สำมำรถสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจกับประชำชนจำกประเทศอ่ืนที่มำติดต่อรำชกำรได้ 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื นที่ต้าบลบ้านแหวน  
ได้รวบรวมข้อมูลจำกกำรประชำคมหมู่บ้ำน น ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ปัญหำ ควำมต้องกำรของ

ประชำชนโดยให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทำงสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สภำพแวดล้อมในพ้ืนที่ต ำบล    
บ้ำนแหวน โดยสรุปได้ดังนี้ 

1. สถานการณ์ทางสังคม  
เทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน ตั้งอยู่ห่ำงจำกอ ำเภอหำงดง ประมำณ 2 กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่ำงจำกอ ำเภอ

เมืองเชียงใหม่ไปทำงทิศใต้ประมำณ 11 กิโลเมตร ตำมเส้นทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 108 (ถนนสำย
เชียงใหม่ – ฮอด) มีเนื้อที่รวมประมำณ 14 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 7,325ไร่ มีหมู่บ้ำนทั้งหมด     
จ ำนวน 13 หมู่บ้ำน มีจ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด จ ำนวน 5,061 ครัวเรือน ประชำกรรวมทั้งสิ้น 10,362 คน   
แยกเป็นชำย 4,915 คน หญิง 5,447 คน  
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลต าบลบ้านแหวน 

 
 

 

 
2. เศรษฐกิจ 
ประชำกรส่วนใหญ่ของต ำบลบ้ำนแหวน ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป ค้ำขำย ประกอบธุรกิจส่วนตัว       

รับรำชกำร ลูกจ้ำงในหน่วยงำนรำชกำร และรัฐวิสำหกิจ อุตสำหกรรมในครัวเรือน และกำรเกษตรกรรม รำยได้เฉลี่ย
ต่อคนต่อปีของคนในพื้นที่ 83,769 บำท / คน / ปี 

3. เทคโนโลยี 
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับแล้วว่ำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้เจริญก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว และมีบทบำท

ส ำคัญในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงกว้ำงขวำง ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ อุตสำหกรรม กำรบริหำรสังคม สำธำรณสุข 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้ำนกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลบ้ำนแหวนได้ให้ควำมส ำคัญ เล็งเห็นประโยชน์และคุณค่ำของ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น จึงจ ำเป็นจะต้องพัฒนำระบบสำรสนเทศ โดยมีพ้ืนฐำนอยู่บน
หลักกำรพัฒนำร่วมกันระหว่ำงงำนทำงกำรศึกษำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สำมำรถประสำนกำร
ด ำเนินงำน และกำรน ำทรัพยำกรมำใช้ในกำรบริหำรกำรวำงแผนกำรพัฒนำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

4. สภาพแวดล้อม 
เทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน ได้ตระหนักถึงสภำพแวดล้อมในชุมชน ซึ่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน

ปัจจุบันนั้น ล้วนเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำของมนุษย์แทบทั้งสิ้น ควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรต้องเสื่อมโทรม
ลงอย่ำงรวดเร็ว เกิดมลพิษขึ้นเกือบทุกด้ำนผู้ที่จะได้รับผลกระทบ ก็คือ คนที่อยู่อำศัยในชุมชนนั้ นๆ 
นอกจำกนั้นยังก่อให้เกิดกำรแย่งชิงเพ่ือใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรที่เหลืออยู่  สร้ำงปัญหำควำมขัดแย้งขึ้นใน
สังคม ปัญหำเหล่ำนี้สำมำรถแก้ไขได้ หำกทุกคนในชุมชนร่วมกันเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ของท้องถิ่นอย่ำงจริงจังทั้ งที่ลงมือกระท ำด้วยตนเองตลอดจนประสำนงำนกับหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง               
ก็จะสำมำรถฟ้ืนฟูบูรณะให้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นกลับคืนสภำพมำอย่ำงเดิมได้ 



 
 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหวน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี 12 

แผนยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด 

 

แผนยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

และเสรมิสร้างศักยภาพ

คน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

โอกาสความเสมอภาค

และเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

การเติบโตบนคณุภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ

สมดลุและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์

ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์

ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐานและ

ระบบ 

โลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความ

เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้าน

วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การ

วิจัย และ

นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์

การ

เสรมิสร้าง

และพัฒนา

ศักยภาพ

ทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตร์

ด้านการ

เติบโตทีเ่ป็น

มิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ

พัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์

ด้านการ

ต่างประเทศ 

ประเทศ

เพื่อนบ้าน 

และภมูิภาค 

ยุทธศาสตร์

ด้านการเพิม่

ประสิทธิ 

ภาพและ 

ธรรมาภิบาล

ในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ภาคเมือง 

และพื้นที่

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์

การสร้าง

ความเป็น

ธรรมลด

ความ

เหลื่อมล้้าใน

สังคม 

ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้ 
โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  

หัตถสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเท่ียว 

 

ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษแ์บบองค์รวม 

เพื่อสร้างสรรค์ 

บรรยากาศที่สวยงาม มีเสน่ห์ 

ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพอุตสาหกรรมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป เพื่อรองรับ

การท่องเท่ียวและการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ๊ยน (AEC) 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
การพัฒนาเศรษฐกิจ

อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ 

ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนา

ศักยภาพคนให้พร้อมรับกบัการ

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐาน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การสร้างความมั่นคง ปลอดภยั และ
ความสงบสุขของประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการให้บริการ

ประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

1. ยกระดับห่วงโซ่อุปทานอาหารให้มี

ความเชื่อมโยงกับสินค้าเกษตรในพื้นที่ 

2. สร้างและพัฒนาปจัจัยแวดล้อมให้

เอื้อต่อการค้าการลงทุนที่มีมลูค่าเพิ่มสูง

และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและ

ท้องถิ่น 

3.ส่งเสรมิการท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพ

ตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย 

4. ส่งเสรมิและพัฒนาการใช้ภูมิปญัญา

ท้องถิ่นสู่การผลติเชิงสร้างสรรค์ 

 

 

1. สร้างความเป็นเลศิด้าน

การศกึษาและการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต2. สง่เสริมวฒันธรรมและภมูิ

ปัญญาที่มีศกัยภาพ 

3. สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม 

และจิตสาธารณะ 

4. พฒันาคณุภาพคนและสขุภาวะ

ให้เหมาะสมตามช่วงวยั และ

ความหลากหลายของประชากร 

 

 

1.ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ ์ฟื้นฟูป้องกันและการใช้

ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2. เสริมสร้างความร่วมมือและ

เครือข่ายในการป้องกัน ควบคุม

ลดและขจัดมลพิษ 

3. พัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่ม

ประสิทธิภาพ การอนุรักษ์

พลังงานและการใช้พลังงาน

ทดแทน 

 

 

1. บูรณาการแกไ้ขปัญหาด้าน

ความมั่นคงและอาชญากรรม

2.เสริมสรา้งความมั่นคงพ้ืนท่ี

ชายแดนและความสมัพันธ์กับ

ประเทศ เพื่อนบ้าน 

3. การป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิ 

 

 

 

1..พัฒนาขีดดสมรรถนะและ

คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรใน

การปฏิบัติงาน 

2.เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมี

ส่วนร่วมร่วมกบัเครือข่ายการพัฒนา

จากทุกภาคส่วน 

3.ส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

เชิงรุกและพร้อมรับกับการ

เปลี่ยนแปลง 

4.เสริมสร้างระบบการท้างานที่มี

ประสิทธิภาพทันสมัย และสามารถ

ให้บริการ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
การพัฒนาเศรษฐกิจ

อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ 

ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนา

ศักยภาพคนให้พร้อมรับกบัการ

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐาน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การสร้างความมั่นคง ปลอดภยั และ
ความสงบสุขของประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการให้บริการ

ประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใสและเป็นธรรม 



 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด กับ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลบ้านแหวน (พ.ศ.2561-2564) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา 
เทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานท่ี
เหมาะสมกับชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ด ี
มีสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการและการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานท่ี
เหมาะสมกับ
ชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนา

เศรษฐกิจและ

การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  

การพัฒนาการศึกษา 

สาธารณสุข และ

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การป้องกันบรรเทา

สาธารณภัยและ

การรักษาความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

ในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู

และสบืสาน 

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  
แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

ยุทธศาสตร์ที ่2

การพัฒนา

เศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู

และสบืสาน 

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนา

การศึกษา 

สาธารณสุข และ

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การป้องกันบรรเทา

สาธารณภัยและ

การรักษาความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

ในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

เป้าประสงค ์
ก่อสรา้งและปรับปรุงสิง่สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานคลอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี และให้เพียงพอแก่ประชาชน  
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
เทศบาล
ต าบล 

บ้านแหวน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แบบ ยท.01 

กลยุทธ์ 
1.ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้้า สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในเขตต้าบลบา้นแหวน  
2.ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษา ระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาท้องถิ่น ภายในต้าบล 
ระหว่างต้าบล และอ้าเภอ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

1.โครงการก่อสร้าง / ปรับปรุง ถนน  
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ 
3.โครงการก่อสร้างฝายน้า้ลน้ 
4.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้า 
5.โครงการก่อสร้างระบบน้้าอุปโภค บริโภค 
6.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง อาคาร 
7.โครงการการก่อสร้างพนังกันดิน 
8.โครงการขยายเขตและติดตั้งระบบไฟฟา้
สาธารณะ 

ฯลฯ 

เป้าประสงค ์
การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน อาทิเช่น การสร้างงานและอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาประชาชนอยู่ดีมีสุข 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
เทศบาล
ต าบล 

บ้านแหวน 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน 
 

ผลผลิต/

โครงการ 

กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมรายได้และกระจายรายไดแ้ก่ประชาชน 

2. ส่งเสริมการพัฒนาครอบครัว 
3. ส่งเสริมการยกระดับคณุภาพและผลิตภณัฑ์ชุมชน 
4. ส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ของประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

1. โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมรายได้และกระจายรายได้แก่ประชาชน 
2. โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาครอบครัว 
3.โครงการ/กิจกรรม การยกระดับคุณภาพผลติภณัฑ์ชุมชน 
4. โครงการ/กิจกรรม เสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ ของประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

แบบ ยท.01 

 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการเกษตร  แผนงานงบกลาง 

  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
เทศบาล
ต าบล 

บ้านแหวน 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2.   ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น       

และพัฒนากีฬาสูค่วามเป็นเลิศ  

           3.  ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข ชุมชนเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

กลยุทธ ์
1.ป้องกันรักษาและส่งเสรมิสุขภาพอนามัยของประชาชน 

2.การสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
3.ส่งเสรมิการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

4.ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

1. โครงการ / กิจกรรม ป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
2. โครงการ / กิจกรรม งานสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
3. โครงการ / กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
4. โครงการ / กิจกรรม ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 

แผนงานสาธารณสุข  แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการศึกษา แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงาน
สังคมสงเคราะห์  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

เป้าประสงค ์
ประชาชนไดร้ับการบริการจากภาครัฐอย่างท่ัวถึง เป็นธรรม และมีคณุภาพ 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2. พัฒนาบุคลากร 
3. ปรับปรุงและพัฒนาสถานท่ีปฏบิัตงิานและเครื่องมือเครื่องใช้ 
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1. โครงการ / กิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. โครงการ / กิจกรรม พัฒนาบุคลากร 
3. โครงการ / กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้ 
4. โครงการ / กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข  
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
เทศบาล
ต าบล 

บ้านแหวน 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

กลยุทธ์ 
1. สรา้งจิตส้านึกและความตระหนักในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 

แผนงาน 
 

 

แบบ ยท.01 

แผนงานการเกษตร แผนงานสาธารณสุข แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
เทศบาล
ต้าบล 

บ้านแหวน 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต/

โครงการ 

1. โครงการ / กิจกรรม สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2.  โครงการ / กิจกรรม ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 



 
 

 
 
 
     
 

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
(Strategy Map) 

วิสัยทัศน์ “ ชุมชนแห่งการเรียนรู้  สู่เสริมสร้างเศรษฐกิจ  มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตท่ีดี ” 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข 

 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วมในการ
บริหาร  

 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

 

เป้าประสงค์ 
ก่อสร้างและ
ปรับปรุงสิ่ง
สาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานครอบคลุม
ทั้งพื้นที่ และให้
เพียงพอแก่
ประชาชน 

 

ส่งเสริม
เศรษฐกิจของ
คนในชุมชนให้
เข้มแข็ง        

 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

 

 ประชาชนใน
สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข 
ชุมชนเข้มแข็ง 
และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 

 

ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
ตลอดจนอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 
และพัฒนาการ
กีฬาสู่ความเป็น
เลิศ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการจาก
ภาครัฐอย่าง
ทั่วถึง เป็น
ธรรม และมี
คุณภาพ 

 

ส่งเสริมการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วม  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 

1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน 
สะพาน ทอ่ระบายน้ า สิ่งสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ภายในเขตต าบลบา้น
แหวน      
2) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบ 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อ
เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ท้องถิ่น ภายในต าบล ระหวา่งต าบลและ
อ าเภอ 

1) โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม
รายได้และกระจายรายได้แก่
ประชาชน 
2) โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม
การพัฒนาครอบครัว 
3) โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม
และพัฒนาการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
4) โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม
และพัฒนาความมั่นคงทาง
อาชีพและรายได้ของประชาชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1) โครงการ/กิจกรรม ปอ้งกัน
รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามยั
ของประชาชน 
2) โครงการ/กิจกรรม ดา้นการ
สุขาภิบาลและสถานที่เหมาะสม
กับสภาพแวดลอ้มในชุมชน 
3) โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษาและ
วัฒนธรรมในชุมชน  
4) โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม
และสนับสนุนด้านสวัสดิการและ
นันทนาการ 
 

1) โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วนรว่มของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
2) โครงการ/กิจกรรม พัฒนา
บุคลากร 
3) โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุง
และพัฒนาสถานทีป่ฏิบัติงาน
และเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ปฏิบัติงานราชการและรองรับ
การบริการสาธารณะที่อ านวย
ประโยชน์แก่ประชาชน  
4) โครงการ/กิจกรรม เพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั การแพทย์

1)  โครงการ/กิจกรรม 
การสร้างจติส านกึและความ
ตระหนักในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 2) โครงการ/กิจกรรม 
การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
3)  โครงการ/กิจกรรม 
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

เป้าประสงค์ 
ก่อสร้างและ
ปรับปรุงสิ่ง
สาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานครอบคลุม
ทั้งพื้นที่ และให้
เพียงพอแก่
ประชาชน 

 

ส่งเสริม
เศรษฐกิจของ
คนในชุมชนให้
เข้มแข็ง        

 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

 

 ประชาชนใน
สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข 
ชุมชนเข้มแข็ง 
และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 

 

ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
ตลอดจนอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 
และพัฒนาการ
กีฬาสู่ความเป็น
เลิศ 

 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการจาก
ภาครัฐอย่าง
ทั่วถึง เป็น
ธรรม และมี
คุณภาพ 

 

ส่งเสริมการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วม  

 

แบบ ยท.02 



 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน 
สะพาน ทอ่ระบายน้ า สิ่งสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ภายในเขตต าบลบา้น
แหวน      
2) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบ 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อ
เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ท้องถิ่น ภายในต าบล ระหวา่งต าบลและ
อ าเภอ 

1) โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม
รายได้และกระจายรายได้แก่
ประชาชน 
2) โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม
การพัฒนาครอบครัว 
3) โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม
และพัฒนาการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
4) โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม
และพัฒนาความมั่นคงทาง
อาชีพและรายได้ของประชาชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1) โครงการ/กิจกรรม ปอ้งกัน
รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามยั
ของประชาชน 
2) โครงการ/กิจกรรม ดา้นการ
สุขาภิบาลและสถานที่เหมาะสม
กับสภาพแวดลอ้มในชุมชน 
3) โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษาและ
วัฒนธรรมในชุมชน  
4) โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม
และสนับสนุนด้านสวัสดิการและ
นันทนาการ 
 

1) โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วนรว่มของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
2) โครงการ/กิจกรรม พัฒนา
บุคลากร 
3) โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุง
และพัฒนาสถานทีป่ฏิบัติงาน
และเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ปฏิบัติงานราชการและรองรับ
การบริการสาธารณะที่อ านวย
ประโยชน์แก่ประชาชน  
4) โครงการ/กิจกรรม เพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั การแพทย์
ฉุกเฉิน อาทิเช่น การฝึกอบรม 
จัดหาเครื่องมือ – เครื่องใช้ ใน
การปฏิบัติงาน เป็นต้น   

1)  โครงการ/กิจกรรม 
การสร้างจติส านกึและความ
ตระหนักในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 2) โครงการ/กิจกรรม 
การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
3)  โครงการ/กิจกรรม 
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
เช่น การคัดแยกขยะ  
 

แบบ ยท.02 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 

1.ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน 
ท่อระบายน้ า สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ภายในเขตต าบลบ้านแหวน  
2.ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ระบบ 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อเช่ือมโยงทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาทอ้งถิ่น ภายในต าบล 
ระหว่างต าบล และอ าเภอ 

 

1.งานส่งเสริมรายได้และกระจายรายได้แก่
ประชาชน 
2.งานส่งเสริมการพัฒนาครอบครัว 
3.งานส่งเสริมการยกระดับคุณภาพและผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
4.งานส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพและรายได้
ของประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 1. สร้างจิตส านึกและความตระหนกัในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

2 งานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 

1.ป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 
2.การสุขาภิบาลชุมชนและสถานที ่
3.ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
4.ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 

 

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.พัฒนาบุคลากร 
3.ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานและ
เครื่องมือเครื่องใช้ 
4.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

 

กลยุทธ์ 
1.ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา ถนน สะพาน 
ท่อระบายน้ า สิ่ง
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ภายในเขต
ต าบลบ้านแหวน  
2.ก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษา ระบบ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เพื่อ
เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนาท้องถิ่น ภายใน
ต าบล ระหว่างต าบล และ
อ าเภอ 

 

1.งานส่งเสริมรายได้และ
กระจายรายได้แก่
ประชาชน 
2.งานส่งเสริมการพัฒนา
ครอบครัว 
3.งานส่งเสริมการ
ยกระดับคุณภาพและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
4.งานส่งเสริมความมั่นคง
ทางอาชีพและรายได้ของ
ประชาชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

1.ป้องกันรักษาและส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 
2.การสุขาภิบาลชุมชนและ
สถานที่ 
3.ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรมในชุมชน 
4.ส่งเสริมสวัสดิการและ
นันทนาการ 

 

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
2.พัฒนาบุคลากร 
3.ปรับปรุงและพัฒนา
สถานที่ปฏิบัติงานและ
เครื่องมือเครื่องใช้ 
4.การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 

 

1. สร้างจิตส านึกและความตระหนกั
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

2 งานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ยท.02 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน 

- แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 

- แผนงานเคหะและ
ชุมชน  
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน          
-แผนงานการเกษตร      
- แผนงานงบกลาง 

 

-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน -
แผนงานเคหะและ
ชุมชน  
-แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  
-แผนงานการศึกษา  
-แผนงานสาธารณสุข  

 

-แผนงานสาธารณสุข  
-แผนงานเคหะและ
ชุมชน  
-แผนงานการศึกษา 
 -แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  
-แผนงานสังคม
สงเคราะห์  

 

-แผนงานการเกษตร  
-แผนงานสาธารณสุข  
-แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
-แผนงานเคหะและชุมชน 
 



 
 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
 

ก่อสร้างและปรบัปรุงสิ่ง
สาธารณปูโภคข้ันพื้นฐาน
คลอบคลุมทั้งพื้นที่ และ
ให้เพียงพอแก่ประชาชน  
 
 

 

โครงสร้างพื้นฐานมีจ านวน
เพิ่มมากข้ึน 

53 44 56 57 210 1.ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ
ระบายน้ า สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายใน
เขตต าบลบ้านแหวน  
2.ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ระบบ 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาท้องถ่ิน ภายในต าบล 
ระหว่างต าบล และอ าเภอ 

การก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ 

กองช่าง อบจ. 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
การพัฒนา

ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
 

การพัฒนาส่งเสริม
เศรษฐกิจในชุมชน 
อาทิเช่น การสร้างงาน
และอาชีพ 

 
 
 
 
 

การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจ
ในชุมชนในต าบลบ้านแหวน 

เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

12 9 12 8 19 1.ส่งเสริมรายได้และกระจายรายได้แก่ประชาชน 
2.ส่งเสริมการพัฒนาครอบครัว 
3.ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพและผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
4.ส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ของ
ประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. โครงการ/กิจกรรม 
ส่งเสริมรายได้และ
กระจายรายได้แก่
ประชาชน 
2. โครงการ/กิจกรรม 
ส่งเสริมการพัฒนา
ครอบครัว 
3.โครงการ/กิจกรรม 
การยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
4. โครงการ/กิจกรรม 
เสริมสร้างความม่ันคง
ทางอาชีพและรายได้ 
ของประชาชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านัก 
งานปลัด 

พม. 
สนง.

พัฒนา
ชุมชน
อ าเภอ
หางดง 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4,5 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

สังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

1.ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
2. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ตลอดจน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน       
และพัฒนากีฬาสู่ความ

ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน อาทิเช่น  

ด้านการศึกษา ด้านการ
สาธารณสุข ด้านสวัสดิการ

และนันทนาการ ฯลฯ  
ของประชาชนภายในต าบล 

บ้านแหวนเพิ่มข้ึนอย่าง

57 43 43 44 70 1.ป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 
2.การสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
3.ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
4.ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 

 

1. โครงการ / กิจกรรม 
ป้องกันรักษาและ
ส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน 
2.โครงการ / กิจกรรม 
งานสุขาภิบาลชุมชน
และสถานที่ 

ส านัก 
งานปลัด 

กอง 
การศึกษาฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

จังหวัด 
อ าเภอ 

แบบ ยท.03 



 
 

เป็นเลิศ  
3.ประชาชนอยู่ใน
สังคมอย่างสงบสุข 
ชุมชนเข้มแข็งและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ต่อเนื่อง 3.โครงการ / กิจกรรม 
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรมในชุมชน 
4.โครงการ / กิจกรรม 
ส่งเสริมสวัสดิการและ
นันทนาการ 

 

 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4,5 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6,7 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วมใน

การบริหาร 
 
 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการจากภาครัฐ
อย่างทั่วถึง เป็นธรรม 
และมีคุณภาพ 
 

ประชาชนต าบลบ้านแหวน
ได้รับการบริการ อย่างทั่วถึง 
เป็นธรรม และมีคุณภาพเพิ่ม
มากข้ึน 
 

57 39 47 48 79 1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.พัฒนาบุคลากร 
3.ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานและ
เครื่องมือเครื่องใช้ 
4.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

1.โครงการ / 
กิจกรรม ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
2.โครงการ / 
กิจกรรม พัฒนา
บุคลากร 
3.โครงการ / 
กิจกรรม ปรับปรุง
และพัฒนาสถานที่
ปฏิบัติงานและ
เครื่องมือเครื่องใช้ 
4.โครงการ / 
กิจกรรม การ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 
 

ส านักงานปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 

กอง 
การศึกษาฯ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

จังหวัด 
อ าเภอ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
การพัฒนาด้านการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบมี

ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมภายในต าบลบ้าน
แหวนได้รับการจัดการ ดูแล 
อนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มข้ึน 

7 7 10 11 11 1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. งานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

1.โครงการ / 
กิจกรรม สร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก

ส านักงานปลัด 
กอง 

สาธารณสุขฯ 

อ าเภอ 
จังหวัด 

แบบ ยท.03 



 
 

 
 

ส่วนร่วม 
 

ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
2. โครงการ / 
กิจกรรม ฟื้นฟู
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ 4  

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัต ิ

     1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย 

สนับสนุน 
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

บริการชุมชนและสังคม
การเศรษฐกิจ 

 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

กองช่าง 
อบจ. 

กองคลัง,ส านักปลดัฯ,
กองการศึกษา,กอง
สาธารณสุขฯ 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านประชาชนอยู่ดีมีสขุ 

การเศรษฐกิจ 
บริการชุมชนและสังคม
การด าเนินงานอ่ืน 
 

 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน, แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน, แผนงาน
การเกษตร, แผนงาน
งบกลาง  
 

ส านักปลดั 
 

กองคลัง,กองช่าง, 
กองการศึกษา, 
กองสาธารณสุขฯ 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

บริการชุมชนและสังคม
การด าเนินงานอ่ืน 

 

แผนงานสาธารณสุข,  
แผนงานเคหะและ
ชุมชน, แผนงาน
การศึกษา, แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ ,
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน, 
แผนงานสังคม
สงเคราะห์  
 

ส านักปลดัฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

กองคลัง,กองช่าง 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
และการมีส่วนร่วมในการ
บริหาร 
 

บริการชุมชนและสังคม 
บริหารทั่วไป 
การด าเนินงานอ่ืน 
 
 

 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป, แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน, แผนงานเคหะ
และชุมชน, แผนงาน
การรักษาความสงบ
ภายใน, แผนงาน
การศึกษา, แผนงาน

ส านักปลดัฯ 
กองคลังฯ 
กองช่าง 
กองการศึกษา ฯ 
กองสาธารณสุขฯ  
 

- 
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สาธารณสุข  
 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 

บริการชุมชนและสังคม 

 
แผนงานการเกษตร ,
แผนงานสาธารณสุข, 
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป, แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ส านักปลดั,  
กองสาธารณสุขฯ 
กองช่าง 
 

กองการศึกษาฯ 
กองคลัง 
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ส่วนที่ 5  
การติดตามและประเมินผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) เป็นแบบที่ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ประกอบด้วย  

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

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

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
1.2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ประกอบด้วย  
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  
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(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง     
5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ     
5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

1.3 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา   
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา  

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

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

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ      

ที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/
กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควร
จะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล       
คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  
ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนด
ไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่
สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนิน
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 
ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยน
วิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน 
ได้แก่ แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องต่อผล
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านแหวนในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานในแต่ละ
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลด้วยระบบ e-plan ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านแหวน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตาม
และประเมินผล  
 

2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการ
ด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ 
ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือใน
การน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงานโดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลมี ดังนี้ 

วิธีการประเมินโครงการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนินงานแก่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนจะเป็นผู้ด าเนินการประเมินโดยอาจใช้การ
สังเกต การสอบทาน หรือแบบสอบถามในการประเมินผล 

(1) เกณฑ์ความก้าวหน้า จะใช้ตัวชี้วัด 2 ประการคือ 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ มีก่ีโครงการอะไรบ้าง 

 ระยะเวลาที่ด าเนินการว่าบรรลุเป้าหมายตามเวลาหรือไม่ 
(2) เกณฑ์ประสิทธิภาพใช้ตัวชี้วัด 1 ประการคือ 

 การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เช่นมีการปรับลดค่าใช้จ่ายจากท่ีตั้งไว้หรือไม่ 
 

(3) เกณฑ์ประสิทธิผลใช้ตัวชี้วดั 2 ประการคือ 

 ระดับการบรรลุเป้าหมาย เช่น บรรลุเป้าด้านเศรษฐกิจ สังคม 

 ระดับการมีส่วนร่วมของระชาชน ว่ามีจ านวนเท่าใด 
(4) เกณฑ์ผลกระทบใช้ตัวชี้วัด 1 ประการคือ 

 ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นเช่นใด อาทิ รายได้  โอกาสทางการศึกษา 
(5) เกณฑ์ความสอดคล้องใช้ตัวชี้วัด 1 ประการคือ 

 ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประเมินว่าโครงการนั้น
ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องหรือ ค าร้องทุกข์ ร้องเรียน ของประชาชนหรือไม่  

(6) เกณฑ์ความยั่งยืนใช้ตัวชี้วัด 1 ประการคือ 

 ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ ประเมินว่าการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบหรือไม ่
(7) เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ ใช้ตัวชี้วัด 1 ประการคือ 

 ประเมินว่าการด าเนินโครงการนั้นๆ  มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ  สังคม และ
วัฒนธรรมหรือไม่ 

 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
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(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

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

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

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

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

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้ เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

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

จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว 
เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
วิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท      
เช่น การเมืองของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนต าบล หรือแม้กระทั่งการเมืองใน
ระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่ เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

 
ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร

นั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมา
เป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจ
การปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology

) 
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ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่าย
ควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและ
จะต้องมีผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริง
ในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตาม
สภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)           
อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควร ท าให้ยังมีประชากรที่ยากจนอยู่      

เป็นสาเหตุของปัญหาอ่ืนๆที่กระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาสิทธิ
สตรีและเด็ก ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น รวมถึงปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี  จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน   
ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกจ่ายสิ่งของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ
ต้องเอาเวลาไปท างานหาเงินเพ่ือเลี้ยงชีพ หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง   
รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของ
ประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก“ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน” 
และหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงานองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ควรให้ความสนใจที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่

ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนที่อาจ
เป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนใน
เมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชน
ขาดความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบาย
ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิด
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ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรในองค์กร จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบ
ที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่
เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่

เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณ   
อิเลกทรอนิกส์  เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่น ให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่ งการของกรมส่งเสริมฯ               
ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  
 

 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 เทศบาลต าบลบ้านแหวน มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การพัฒนาต่างๆ
อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไรบ้าง 

- แนวโน้มการยกฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณของรัฐบาลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 
พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น 
และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า 
(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean ไดร้วมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558  ซ่ึงจะส่งผลให้
ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC  เป็นไปคือ 
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1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

จากการที่ เทศบาลต าบลบ้านแหวนได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น         
จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลต าบลบ้านแหวน     
ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเทศบาลต าบลบ้านแหวน ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามา
ของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือแรงงาน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ 
เช่น ถนนเชื่อมสู่แหล่งเศรษฐกิจต่าง ๆ ป้ายสัญญาณไฟจราจร เป็นต้น 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข 
การเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียน มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น ประชาชนในพ้ืนที่ยัง

ขาดวิทยาการหรือองค์ความรู้ต่าง ๆที่ทันสมัยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ของตนเอง ให้
ตอบสนองต่อตลาดได้อย่างยั่งยืน รวมถึงปัญหาการให้ความส าคัญกับสถาบันครอบครัวลดน้อยลง ขาดการพูดคุยกัน
ของคนในครอบครัว จึงท าให้เกิดปัญหาครอบครัวต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น  

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
การสาธารณสุข 
การเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียน มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น ท าให้วิถีชีวิตของคน

ในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมของสังคม ประชาชนให้ความส าคัญกับการท ามาหากินมากกว่าคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง อาทิเช่น ขาดการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ โดยหันไปบริโภคอาหารที่ให้ความสะดวกสบายหรือ    
ฟาสต์ฟู้ดแทนอาหารหลัก 5 หมู่ ก่อให้เกิดปัญหาปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ตามมา และการหลั่งไหลการเข้ามาของ
ประชากร ท าให้อาจน าโรคต่าง ๆ เข้ามาในพ้ืนที่ อาทิเช่น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆ       
ที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย 

 การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆในอาเซียน 

ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านแหวนจึงได้เริ่มต้นสนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและเยาวชนและประชาชนทั่วไป 
อาทิเช่น โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษสู่สังคมประชาคมอาเซียน เพ่ือน าร่องไปสู่โครงการอ่ืนๆในการ
เร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึนต่อไป  

 ศาสนา 
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 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น เช่น    
อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน       
เช่น ชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีการพัฒนา

และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน สร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่
เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาว
มุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องเรียนรู้ถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ 
เพ่ือการปฏิบัติตนต่อผู้มาเยือนได้อย่างถูกต้อง 

 
  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้ง

ปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการใน

ด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท า         
นิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 

 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทศบาลต าบลบ้านแหวน ต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น 
เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาว
ต่างประเทศในไทยมากข้ึน ทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมาก
ขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นเมืองท่องเที่ยวขนาด
ใหญ่ เป็นศูนย์กลางทั้งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม คือ ท าให้มีปริมาณขยะ
เพ่ิมมากขึ้น ฉะนั้นในแต่ละพ้ืนที่จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการขยะเหล่านี้ไม่ให้ตกค้างรวมถึงลดต้นทุนในการจัดเก็บ
ขยะ ซึ่งปัจจุบันในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ มีภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านการจัดเก็บ
ขยะค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องน าไปฝังกลบที่อ าเภอฮอด ประกอบกับความหนาแน่นของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ที่มี
เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นหากประชาชนไม่ร่วมมือร่วมใจกันในการจัดระเบียบการจัดเก็บขยะอย่างจริงจัง อาจส่งผลให้
งบประมาณด้านการก าจัดขยะสูงขึ้นกว่าเดิมได้ในอนาคต 
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