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  ตามที่เทศบาลต าบลข้ีเหล็กได้ด าเนินการจัดท า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๒) ตามข้อ ๑6 แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินพ.ศ.๒๕๔๘ และนายกเทศมนตรีต าบลข้ีเหล็กได้อนุมัติและประกาศใช้ แล้วนั้น 
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พัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)ต่อไปรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยน้ี 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ  

 
 

      (นายอินสอน  โสภา)  
     นายกเทศมนตรีต าบลข้ีเหล็ก     
 
 
 
 
 
 
งานนโยบายและแผน 
ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร 0-5347-0880 
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“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”  



-  ส าเนาคู่ฉบับ  - 
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ร่าง/พิมพ.์................................... 
ทาน............................................ 
ตรวจ.......................................... 
 



 
ที่ ชม 62601/ ส านักงานเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก  
 อ าเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่  

มิถุนายน2557 

เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)ของเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก 

เรียน ………………………………………………………………………………………. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)  จ านวน   ๑  เล่ม 

  ตามที่เทศบาลต าบลข้ีเหล็กได้ด าเนินการจัดท า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๒) ตามข้อ ๑6 แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินพ.ศ.๒๕๔๘ และนายกเทศมนตรีต าบลข้ีเหล็กได้อนุมัติและประกาศใช้แล้วนั้น 

   เทศบาลต าบลข้ีเหล็กจึงขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)พร้อมส่งรูปเล่มแผนพัฒนาให้ท่านทราบ ในการนี้ขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ ภายใน
หมู่บ้าน/ชุมชนโดยการปิดประกาศฯและการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาด าเนินการ 
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ประกาศเทศบาลต าบลขี้เหล็ก 

เรื่อง การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) ของเทศบาลต าบลขี้เหล็ก 
.......................... 

  ด้วยเทศบาลต าบลข้ีเหล็กได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๒) ตามข้อ ๑6 แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ เรียบร้อยแล้วนั้น   

อาศัยอ านาจตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑6 (๔) และข้อ 24จึงประกาศใช้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) ของเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก ต่อไป  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่     มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  

 

 
  (นายอินสอน  โสภา)  
 นายกเทศมนตรีต าบลข้ีเหล็ก  

  



-  ส าเนาคู่ฉบับ  - 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลขี้เหล็ก 
เรื่อง การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) ของเทศบาลต าบลขี้เหล็ก 

.......................... 

  ด้วยเทศบาลต าบลข้ีเหล็กได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๒) ตามข้อ ๑6 แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ เรียบร้อยแล้วนั้น   

อาศัยอ านาจตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๑6 (๔) และข้อ 24จึงประกาศใช้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) ของเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก ต่อไป  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่        มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  

 

 
  (นายอินสอน  โสภา)  
 นายกเทศมนตรีต าบลข้ีเหล็ก  

  

ร่าง/พิมพ.์................................... 
ทาน............................................ 
ตรวจ.......................................... 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก    

ท่ีชม  62601/ -          วันท่ีมิถุนายน2557 

เรื่องขออนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลข้ีเหล็ก  

เรื่องเดิม ตามที่เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลข้ีเหล็ก เป็น เทศบาล
ต าบลข้ีเหล็ก เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น ท าให้มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถ่ินมีการ
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มข้ึน จึงจ าต้องมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาข้ึนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่
ของเทศบาลต าบลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลข้ีเหล็กมีมติเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) ในคราวประชุมฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 

ข้อเท็จจริง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.๒๕๔๘ 

ข้อ ๑๖ (๓)“คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเสนอ
ผู้บริหารท้องถ่ิน” 

ข้อ ๑6 (4)“ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” 

ดังนั้นเห็นควรอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)และประกาศใช้
ตามล าดับส าหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑6, ข้อ ๒๔ 

ข้อพิจารณา ๑.อนุมัติและประกาศใช้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
  ๒. ออกหนังสือประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผน ฯ และรายงานอ าเภอแม่แตงเพื่อทราบ 

    

 

 

 

 

 

 

 
ข้อเสนอแนะ... 



-  ๒  - 

ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การจัดท า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) ของเทศบาลต าบล
ข้ีเหล็กเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรอนุมัติตามข้อพิจารณา และให้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 
(นายอัมรินทร์  ปานอ่อง) 

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5  
 
ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัดฯ 

.................................................................................................................................................. 

 
(นายพีรพัฒน์พีรพัฒน์สกุล) 

หัวหน้าส านักปลัดฯ 

 
ความเห็นของปลัดเทศบาล 

  เห็นควรพิจารณาอนุมัต ิ
  เห็นควรพิจารณาไม่อนุมัติ................................................................................................ 

  
 

(นายณัฐชนัน  ก้อนจ าปา) 
ปลัดเทศบาล 

 

 ค าสั่งของนายกเทศมนตรีฯ 
อนุมัติ    
  ไม่อนุมัติ………………………………………………………….. 

 

 
(นายอินสอน  โสภา) 

นายกเทศมนตรตี าบลข้ีเหล็ก 
  

 



ค ำน ำ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก เป็นแผนพัฒนาที่ก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภายในพื้นที่ อันแสดงถึง วิสัยทัศน์พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการพัฒนาและก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็น
ส าคัญ ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา คือ การดูแลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนในทุกๆด้าน 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลข้ีเหล็กฉบับนี้ เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ กรอบยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่  และนโยบายการพัฒนาของคณะ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก ตามล าดับ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างรอบด้านของเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก
อย่างยั่งยืน 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ เทศบาลต าบลข้ีเหล็กได้จัดท าประชาคม ในระดับหมู่บ้าน
และในระดับต าบล เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อน ามา
วิเคราะห์ศักยภาพและเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยก าหนดเป็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในการนี้ขอขอบพระคุณ ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ฝ่ายปกครอง สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนทุกหมู่บ้านที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาของเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก ต่อไป 

 
 เทศบาล ต าบลข้ีเหล็ก 

อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม ่
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บทที่ ๑ 
บทน า 

 
 

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ได้ให้ความหมายของ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งแสดงถึง  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลข้ีเหล็กเป็นแผนพัฒนาที่มีห้วงระยะเวลาทั้งหมด ๕ ปี คือ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาด้านต่างๆของเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก
โดยทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ดังกล่าวยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มของ
ประชาชนในท้องถ่ิน ทั้งนี้ก็เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลตรงกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด ส าหรับ  
กลยุทธที่จะท าให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ไว้ จะต้องด าเนินการแปลง แผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงานในสังกัดเทศบาลให้เข้ามามีส่วน
รับผิดชอบในการด าเนินการ กล่าวคือ น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการด าเนินโครงการพัฒนาหรือ
กิจกรรมต่างๆภายใต้อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งจะสรุปลักษณะได้ดังน้ี 

๑. เป็นแผนพัฒนาแม่บทที่ก าหนดหรือวางกรอบแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพของ
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ 

๒. เป็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการพัฒนาที่มีลักษณะกว้างๆ โดยเน้นการ
พัฒนาครอบคลุมทุกด้าน 

๓. เป็นยุทธศาสตร์ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาในอนาคตในด้านต่างๆ ที่ทุก
ส่วนงานในสังกัดเทศบาลต าบลขี้เหล็กจะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ๑. เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชน  ภายใต้
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก 

๒. เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก และเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา สามปี
ของเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก 

๓. เพื่อเป็นกรอบในการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระหว่างเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก กับ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอื่นหรือหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชน 
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๑.๓ ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนา 
 ๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อน ามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยน าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์
เพื่อจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
 ๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อน าเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน
พิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑.๔ ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. เทศบาลต าบลข้ีเหล็กมีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
 ๒. เทศบาลต าบลข้ีเหล็กมีกรอบในการพัฒนาเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก และมีกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก 
 ๓. เทศบาลต าบลข้ีเหล็กสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระหว่าง เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก กับ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น หรือหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชน 
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บทที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของเทศบาลต าบลขี้เหล็ก 

 
 
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติและอ่ืนๆ 

2.1.1 ท่ีตั้ง 
  เทศบาลตําบลข้ีเหล็ก ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ที่ 4 ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ห่าง
จากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ไปทางทิศเหนือตามถนนโชตนา(ถนนเชียงใหม่-ฝาง) ประมาณ 31.50 กิโลเมตร 
และห่างจากที่ว่าการอําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 9.50 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลสันมหาพน ตําบลบ้านช้าง อําเภอแม่แตง จงัหวัดเชียงใหม ่
ทิศใต้ ติดกับ อําเภอแม่ริม จงัหวัดเชียงใหม ่
ทิศตะวันออก ติดกับ อําเภอสันทราย จงัหวัดเชียงใหม ่
ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลสันป่ายาง และตําบลสบเปิง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม ่

 2.1.2 อาณาเขต  
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2.1.3 เขตการปกครอง 
  ตําบลข้ีเหล็ก มีพื้นที่ 64.045 ตารางกิโลเมตร (40,028.125ไร่) มีหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน คือ 

  1.บ้านบวกหมื้อ หมู่ที่ 1   มีพื้นที่ 1.380 ตารางกิโลเมตร (อยู่ในเขต ทต.สันมหาพน)  
  2.บ้านแม่มาลัย หมู่ที่ 2  มีพื้นที่ 2.125 ตารางกิโลเมตร (อยู่ในเขต ทต.สันมหาพน)  
  3.บ้านดงป่าลัน หมู่ที่ 3  มีพื้นที่  2.757 ตารางกิโลเมตร  
  4.บ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 4  มีพื้นที่ 1.931 ตารางกิโลเมตร  
  5.บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5  มีพื้นที่ 4.563 ตารางกิโลเมตร  
  6.บ้านร่ําเปิงหมู่ที่ 6  มีพื้นที่ 1.560 ตารางกิโลเมตร  
  7.บ้านแม่ขะจานหมู่ที่ 7  มีพื้นที่ 16.351ตารางกิโลเมตร  
  8.บ้านปางเปาหมู่ที่ 8  มีพื้นที่ 11.214ตารางกิโลเมตร  
  9.บ้านห้วยไร่หมู่ที่ 9  มีพื้นที่ 17.920ตารางกิโลเมตร  
  10.บ้านทุ่งสีทองหมู่ที่ 10 มีพื้นที่ 1.223 ตารางกิโลเมตร  
  11.บ้านปงแสงทองหมู่ที่ 11   มีพื้นที่   11.300 ตารางกิโลเมตร  
  พื้นที่ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ เทศบาล ตําบลข้ีเหล็กจํานวน 9 หมู่บ้าน มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น  
60.541  ตารางกิโลเมตร 

 2.1.4 ประชากร 

   จํานวนประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร์ 
   - แยกเป็นจํานวนประชากรของแต่ละหมู่บ้านมีรายละเอียดดังนี้  

บ้าน/หมู ่

 จํานวนประชากร  (คน)ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ของแต่ละป ี อัตราการ
เพิ่มข้ึน/
ลดลง คิด
เป็นร้อยละ 

ชาย หญิง รวม 

2556 2557 2556 2557 2556 2557 

ดงป่าลัน (ม.3) 344 336 365 365 709 701 - 1.14 
หนองโค้ง (ม.4) 209 218 211 214 420 432 + 2.78 
ทรายมูล (ม.5) 316 314 326 321 642 635 - 1.10 
ร่ําเปิง (ม.6) 431 418 486 494 917 912 - 0.55 

แม่ขะจาน (ม.7) 414 419 445 459 859 878 + 2.16 
ปางเปา (ม.8) 364 368 340 344 704 712 + 1.12 
ห้วยไร่ (ม.9) 782 782 827 845 1,609 1,627 + 1.11 

ทุ่งสีทอง (ม.10) 347 354 370 388 717 742 + 3.37 
ปงแสงทอง (ม.11) 337 353 365 381 702 734 + 4.36 

รวมทั้งหมด 3,554 3,562 3,735 3,811 7,279 7,373 + 1.27 
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   - แยกเป็นช่วงอายุของประชากร มีรายละเอียดดังนี้  

ช่วงอายุ 

จํานวนประชากร (คน)ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ของแต่ละป ี อัตราการ
เพิ่มข้ึน/ลดลง 
คิดเป็นร้อยละ ชาย หญิง รวม 

2556 2557 2556 2557 2556 2557 

ต่ํากว่า 18 ป ี 616 614 618 640 1,234 1,254 + 1.59 

18 – 60 ป ี 2,141 2,145 2,329 2,337 4,470 4,482 + 0.27 

61 ปี ข้ึนไป 465 476 505 542 970 1,018 + 4.72 

รวม 3,222 3,235 3,452 3,519 6,674 6,754 + 1.18 

  จํานวนประชากรตามสถิติของข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน  
   - แยกเป็นจํานวนประชากรของแต่ละหมู่บ้านมีรายละเอียดดังนี้  

    

 

บ้าน/หมู ่

 จํานวนประชากร  (คน) อัตราการ
เพิ่มข้ึน/
ลดลง คิด
เป็นร้อยละ 

ชาย หญิง รวม 

2556 2557 2556 2557 2556 2557 

ดงป่าลัน (ม.3) 202 290 227 349 429 639 + 32.86 
หนองโค้ง (ม.4) 120 148 122 166 242 314 + 22.93 
ทรายมูล (ม.5) 206 163 222 170 428 333 + 28.53 
ร่ําเปิง (ม.6) 308 314 350 337 658 651 - 1.08 

แม่ขะจาน (ม.7) 250 302 261 314 511 616 + 17.05 
ปางเปา (ม.8) 209 214 199 209 408 423 + 3.55 
ห้วยไร่ (ม.9) 209 362 236 428 445 790 + 43.67 

ทุ่งสีทอง (ม.10) 104 122 88 105 192 227 + 15.42 
ปงแสงทอง (ม.11) 190 188 194 188 384 376 - 2.13 

รวมทั้งหมด 1,798 2,103 1,899 2,266 3,697 4,369 + 15.38 
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   - แยกเป็นช่วงอายุของประชากร มีรายละเอียดดังนี้  

ช่วงอายุ 

จํานวนประชากร (คน) อัตราการ
เพิ่มข้ึน/ลดลง 
คิดเป็นร้อยละ ชาย หญิง รวม 

2556 2557 2556 2557 2556 2557 

ต่ํากว่า 18 ป ี 217 234 302 334 451 636 + 29.09 

18 – 60 ป ี 1,207 1,279 1,400 1,529 2,486 2,929 + 15.12 

61 ปี ข้ึนไป 380 388 401 403 768 804 + 4.48 

รวม 1,804 1,901 2,103 2,266 3,705 4,369 + 15.20 

   - แยกเป็นจํานวนประชากร จําแนกตามระดับการศึกษา 
 ปี พ.ศ. 2556  

การศึกษา 
เพศชาย 

(คน) 
ร้อยละ 

เพศหญิง 
(คน) 

ร้อยละ 
จํานวนรวม 

(คน) 
ร้อยละ 

ไม่เคยศึกษา 43 2.4 52 2.8 95 2.6 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 39 2.2 45 2.4 84 2.3 
ต่ํากว่าประถมศึกษา 109 6.2 102 5.5 211 5.8 

จบประถมศึกษา (ป.4,6,7) 969 55.1 1,076 58.0 2,045 56.6 
ม.ต้นหรือเทียบเท่า 256 14.6 234 12.6 490 13.6 

ม.ปลายหรือเทียบเท่า 190 10.8 145 7.8 335 9.3 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 82 4.7 72 3.9 154 4.3 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 102 5.8 159 8.6 261 7.2 

สูงกว่าปริญญาตรี 8 0.5 14 0.8 22  
รวม 1,798 100.0 1,899 100.0 3,697 100.0 
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 ปี พ.ศ. 2557  

การศึกษา 
เพศชาย 

(คน) 
ร้อยละ 

เพศหญิง 
(คน) 

ร้อยละ 
จํานวนรวม 

(คน) 
ร้อยละ 

ไม่เคยศึกษา 65 3.09 71 3.13 136 3.11 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 62 2.95 44 1.94 106 2.43 
ต่ํากว่าประถมศึกษา 98 4.66 109 4.81 207 4.74 

จบประถมศึกษา (ป.4,6,7) 1,031 49.0 1,200 52.96 2,231 51.06 
ม.ต้นหรือเทียบเท่า 328 15.60 310 13.68 638 14.60 

ม.ปลายหรือเทียบเท่า 216 10.27 186 8.21 402 9.20 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 113 5.37 84 3.71 197 4.51 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 173 8.23 250 11.03 423 9.68 

สูงกว่าปริญญาตร ี 17 0.81 12 0.53 29 0.66 
รวม 2,103 100.00 2,266 100.00 4,369 100.00 

   - แยกเป็นจํานวนประชากร จําแนกตามอาชีพ  
 ปี พ.ศ. 2556 

อาชีพ 
เพศชาย 

(คน) 
ร้อยละ 

เพศหญิง 
(คน) 

ร้อยละ 
จํานวนรวม 

(คน) 
ร้อยละ 

เกษตรกรรม - ทํานา 46 2.6 48 2.5 94 2.5 
เกษตรกรรม - ทําไร่ 2 0.1 - - 2 0.1 

เกษตรกรรม - ทําสวน 147 8.2 136 7.2 283 7.7 
เกษตรกรรม - ประมง - - - - - - 
เกษตรกรรม - ปศุสัตว์ 2 0.1 - - 2 0.1 

รับราชการ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ 42 2.3 41 2.2 83 2.2 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 11 0.6 14 0.7 25 0.7 

พนักงานบริษัท 22 1.2 37 1.9 59 1.6 
รับจ้างทั่วไป 977 54.3 897 47.2 1,874 50.7 

ค้าขาย 81 4.5 171 9.0 252 6.8 
ธุรกิจส่วนตัว 37 2.1 24 1.3 61 1.6 
อาชีพอื่นๆ 104 5.8 111 5.8 215 5.8 
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 ปี พ.ศ. 2557 

 
  

อาชีพ 
เพศชาย 

(คน) 
ร้อยละ 

เพศหญิง 
(คน) 

ร้อยละ 
จํานวนรวม 

(คน) 
ร้อยละ 

กําลังศึกษา 252 14.0 305 16.1 557 15.1 
ไม่มีอาชีพ 75 4.2 115 6.1 190 5.1 
รวมทั้งหมด 1,798 100 1,955 100 3,697 100 

อาชีพ 
เพศชาย 

(คน) 
ร้อยละ 

เพศหญิง 
(คน) 

ร้อยละ 
จํานวนรวม 

(คน) 
ร้อยละ 

เกษตรกรรม - ทํานา 24 1.14 29 1.28 53 1.21 
เกษตรกรรม - ทําไร่ 23 1.09 21 .93 44 1.01 

เกษตรกรรม - ทําสวน 190 9.03 171 7.55 361 8.26 
เกษตรกรรม - ประมง - - - - - - 
เกษตรกรรม - ปศุสัตว์ 1 0.05 1 0.04 2 0.05 

รับราชการ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ 87 4.14 62 2.74 149 3.41 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 26 1.24 37 1.63 63 1.44 

พนักงานบริษัท 48 2.28 66 2.91 114 2.61 
รับจ้างทั่วไป 1,003 47.69 978 43.16 1,981 45.34 

ค้าขาย 108 5.14 208 9.18 316 7.23 
ธุรกิจส่วนตัว 48 2.28 35 1.54 83 1.90 
อาชีพอื่นๆ 22 1.05 24 1.06 46 1.05 
กําลังศึกษา 334 15.88 397 17.52 731 16.73 
ไม่มีอาชีพ 189 8.99 237 10.46 426 9.75 
รวมทั้งหมด 2,103 100,00 2,266 100,00 4,369 100.00 
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 ระดับความสุขเฉลี่ยของประชากร ตามสถิตขิองข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2.1.5 การศึกษา 
  ในเขตเทศบาลตําบลข้ีเหล็กมีสถานศึกษาของรัฐบาลจํานวน 5 แห่ง และสถานศึกษาของเอกชนจํานวน ๑ 
แห่ง ดังนี้ 

1. สถานศึกษาในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลข้ีเหล็ก จํานวน ๒ แห่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแม่ขะจาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร่) มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน 
 
 
 
 
 
 
 
  

บ้าน/หมู ่
ระดับความสุขเฉลี่ย  
(คะแนนเต็ม 10) 

อัตราการเพิ่มข้ึน/
ลดลง คิดเป็นร้อยละ 

2556 2557 
ดงป่าลัน (ม.3) 8.45 8.26 - 2.30 
หนองโค้ง (ม.4) 7.82 7.98 + 2.01 
ทรายมูล (ม.5) 8.22 8.15 - 0.86 
ร่ําเปิง (ม.6) 8.46 7.85 - 7.77 

แม่ขะจาน (ม.7) 8.31 6.85 - 21.31 
ปางเปา (ม.8) 8.02 5.76 - 39.24 
ห้วยไร่ (ม.9) 8.25 7.00 - 17.86 

ทุ่งสีทอง (ม.10) 8.28 5.41 - 53.05 
ปงแสงทอง (ม.11) 8.40 8.10 - 3.70 

รวม 74.21 65.36 - 13.54 

โรงเรียน 
จํานวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
ร่ําเปิงวิทยา 119 83 202 
วัดห้วยไร่ 58 64 122 
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   2. สถานศึกษาใน ความรับผิดชอบของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต  2 จํานวน ๒ 
แห่ง (โรงเรียนร่ําเปิงวิทยา และโรงเรียนวัดห้วยไร่) 
 

 

 

 

   3. สถานศึกษาในความรับผิดชอบของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จํานวน ๑ แห่ง 
(โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยาวัดหนองโค้ง) มีจํานวนนักเรียนจํานวนทั้งหมด 159 รูป 

   

 

 

 

 

 ๔. สถานศึกษาของเอกชน จํานวน ๑ แห่ง (โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่) มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 
544 คน 

 

 

 

 

 

 

 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
บ้านแม่ขะจาน 33 27 60 
บ้านห้วยไร่ 25 20 45 

ระดับช้ัน จํานวนนักเรียน(รูป) 

มัธยมศึกษาปีที่  1 34 
มัธยมศึกษาปีที่  2 30 
มัธยมศึกษาปีที่  3 43 
มัธยมศึกษาปีที่  4 19 
มัธยมศึกษาปีที่  5 21 
มัธยมศึกษาปีที่  6 12 

รวม 159 

ระดับช้ัน จํานวนนักเรียน(คน) 

 ชาย หญิง รวม 
เตรียมอนุบาล/อนุบาล 28 29 57 
ประถมศึกษาปีที่  1 33 42 75 
ประถมศึกษาปีที่  2 39 31 70 
ประถมศึกษาปีที่3 26 33 59 

ประถมศึกษาปีที่  4 18 15 33 
ประถมศึกษาปีที่  5 21 15 36 
ประถมศึกษาปีที่  6 25 18 43 

รวม 286 258 544 
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 2.1.6 สาธารณสุข 
 ภายในเขตเทศบาลตําบลข้ีเหล็ก มีสถานพยาบาลของรัฐบาล คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
จํานวน 2 แห่ง ดังนี้ 
  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านร่ําเปิง ให้บริการประชาชนจํานวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ 
บ้านดงป่าลัน หมู่ ๓, บ้านหนองโค้ง หมู่ ๔, บ้านทรายมูล หมู่ ๕, บ้านร่ําเปิง หมู่ ๖ และบ้านแม่ขะจาน หมู่ ๗ใน
เขตหมู่บ้านร่ําเปิง หมู่ ๖ 
   2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านบวกหมื้อ ให้บริการประชาชนจํานวน ๔ หมู่บ้าน 
ได้แก่ บ้านปางเปา หมู่ ๘, บ้านห้วยไร่ หมู่ ๙, บ้านทุ่งสีทอง หมู่ ๑๐ และบ้านปงแสงทอง หมู่ ๑๑ 

 2.1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แหล่งน้ํา ในเขตเทศบาลตําบลข้ีเหล็กมีแหล่งน้ําที่สําคัญๆ แยกเป็น 
  - แหล่งน้ําธรรมชาติ เช่น ลําห้วยแม่ขะจาน แม่น้ําปิง เป็นต้น  
  - แหล่งน้ําจากการก่อสร้าง เช่น อ่างเก็บน้ําแม่มาลัย(บริเวณบ้านปงแสงทอง หมู่ 11) / อ่างเก็บ
น้ําบ้านปางเปา(บริเวณบ้านปางเปา หมู่ 8)/ อ่างเก็บน้ําห้วยไร่(บริเวณบ้านห้วยไร่ หมู่ 9) / อ่างเก็บน้ําแม่ขิ(บริเวณ
บ้านห้วยไร่ หมู่ 9) / อ่างเก็บน้ําห้วยเกี๋ยง(บริเวณบ้านทุ่งสีทอง หมู่ 10) คลองชลประทาน เป็นต้น 
  พื้นที่ป่าไม้ ในเขตเทศบาลตําบลข้ีเหล็กมีพื้นที่ป่าไม้ ประมาณ ๒๕๒ ไร่ 
  พื้นที่สาธารณะ ในเขตเทศบาลตําบลข้ีเหล็กมีพื้นที่ป่าไม้ ประมาณ 291 ไร่ 

 2.1.8 สภาพภูมิอากาศ 
ตําบลข้ีเหล็ก มีสภาพภูมิอากาศ ม ี3 ฤดู คือ  

- ฤดูร้อน ช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 
- ฤดูฝน ช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม 
- ฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 

 2.1.9 สภาพภูมิประเทศ 
 ตําบลข้ีเหล็กมีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาสลับภูเขา และพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ํา มีลําห้วยแม่ขะจาน
ไหลผ่านบริเวณหลายหมู่บ้าน (หมู่ 9, หมู่ 8, หมู่ 7, หมู่ 6 และหมู่ 5) และมีแม่น้ําปิงไหลผ่านตลอดแนวทิศ
ตะวันออกของตําบล (หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5) 

 2.1.10 ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
  ระบบประปาหมู่บ้าน มีทั้งหมด ๑๙ แห่ง (ชนิดระบบประปาบาดาล) แยกตามหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้ 
  - บ้านดงป่าลัน หมู่ ๓ จํานวน ๒ แห่ง  
  - บ้านหนองโค้ง หมู่ ๔  จํานวน ๒ แห่ง  
  - บ้านทรายมูล หมู่ ๕ จํานวน ๒ แห่ง  
  - บ้านร่ําเปิง หมู่ ๖ จํานวน ๔ แห่ง  
  - บ้านแม่ขะจาน หมู่ ๗ จํานวน ๓ แห่ง  
  - บ้านปางเปา หมู่ ๘ จํานวน ๒ แห่ง  
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  - บ้านห้วยไร่ หมู่ ๙ จํานวน ๒ แห่ง  
  - บ้านทุ่งสีทอง หมู่ ๑๐ จํานวน ๑ แห่ง  
  - บ้านปงแสงทอง หมู่ ๑๑ จํานวน ๑ แห่ง  
  ** บริหารจัดการด้วยหมู่บ้าน/ชุมชน  
  การคมนาคม 
   - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ถนนโชตนา (เชียงใหม่ – ฝาง) 
   - ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลข ๑๐๙๕ (แม่มาลัย –ปาย) 
   - ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ (บ้านทรายมูล อําเภอแม่แตง – บ้านข้ีเหล็ก อําเภอแม่ริม) 
   - ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ (บ้านแม่ขะจาน – บ้านหนองโค้ง ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแม่แตง) 
   - ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ (บ้านปางเปา – บ้านห้วยไร่ ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแม่แตง) 
  การไฟฟ้า 
  สาธารณูปโภคด้านการไฟฟ้าของเขตเทศบาลตําบลข้ีเหล็ก ดําเนินการด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แม่แตง ทั้งนี้มีบริการด้านไฟฟ้าทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน 
  การติดต่อสื่อสาร 
   - โทรศัพท์ ภายในหมู่บ้าน/ชุมชนทุกแห่ง สามารถติดต่อสื่อสารด้วยระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้(มี
บางพื้นที่อาจไม่สามารถรับสัญญาณได้) 
   - หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน/ชุมชน ภายในหมู่บ้าน/ชุมชนทุกแห่ง มีจุดประชาสัมพันธ์
ข่าวสารประจําหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆของภาครัฐและเอกชน 

 2.1.11 บริการทางสังคม 
 เทศบาลตําบลข้ีเหล็กมีศูนย์บริการทางสังคมที่เทศบาลมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ(เป็นหน่วยงานหลัก) 
จํานวน 2 ศูนย์ 
  1.  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลข้ีเหล็ก 
   - สถานที่ตั้ง โรงเรียนบ้านแม่ขะจาน(เดิม) หมู่ที่7 
   - คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯมีทั้งหมด 16  คน 
   - วัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ เช่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถาบันเกษต รกรและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน / เพื่อให้หน่วยงานราชการมีการทํางานร่วมกันเป็นลักษณะบูรณา
การในการให้บริการแก่เกษตรกร ณ จุดเดียว  และเพื่อ ให้ชุมชนมีความสามารถในการวางแผนและพัฒนาตนเอง
ด้านการเกษตร รวมทั้งให้มีการใช้ประโยชน์จากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนาการ
เกษตรตลอดจนส่งเสริมการออมและระดมทุนของชุมชนเพื่อการลงทุนทางธุรกิจ 
  ๒. ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม (ศาลาสร้างสุข) 
   - สถานที่ตั้ง โรงเรียนบ้านแม่ขะจาน(เดิม) หมู่ที่  7 
   - สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ฯโดย เทศบาลตําบลข้ีเหล็ก และศูนย์พัฒนาสังคม  
หน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่ 
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   - วัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ เช่น เพื่อให้มนีศูนย์กลางในการพบปะและรวมกลุ่มจัดกิจกรรม
ของผู้สูงอายุและของกลุ่มประชาชน / เพื่อให้มี ศูนย์บริการสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ  และเพื่อให้มี แหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ ที่ต้องการทราบข่าวสารและความรู้ในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและครอบครัว 

2.1.12 ศาสนา 
เขตเทศบาลตําบลข้ีเหล็ก มีศาสนสถาน แยกเป็น 

  1. พุทธศาสนาประกอบด้วย  
- วัด  จํานวน 10 แห่งได้แก่ 
 1. วัดมะองค์นก(บ้านดงป่าลัน หมู่3) 
 2. วัดหนองโค้ง (บ้านหนองโค้ง หมู่ 4) 
 3. วัดพระธาตุจอมแจ้ง(บ้านทรายมูลหมู่ 5) 

4. วัดทรายมูล(บ้านทรายมูล หมู่5) 
 5. วัดร่ําเปิง(บ้านร่ําเปิง หมู่ 6) 
 6. วัดแม่ขะจาน(บ้านแม่ขะจาน หมู่ 7) 
 7. วัดปางเปา(บ้านปางเปา หมู่8) 
 8. วัดพระพุทธบาทข่วงเปา(บ้านห้วยไร่ หมู่9) 
 9. วัดห้วยไร่(บ้านห้วยไร่ หมู่ 9) 
 1 0. วัดสหกรณ์ศรีดอนชัย (บ้านห้วยไร่ หมู่ 9) 
- สํานักสงฆ์ จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ 
 1. สํานักสงฆ์บ้านทุ่งสีทอง ( บ้านทุ่งสีทอง หมู่ 10) 
- สถานธรรมพระโพธิสัตว์กวนอิม(บ้านปงแสงทอง หมู่ 11) 

  2. ศริสต์ศาสนาประกอบด้วย  
- ศริสตจักรบ้านทุ่งสีทอง (บ้านทุ่งสีทองหมู่ 10) 

 2.1.13 ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
 ในพื้นที่มีประเพณีที่สําคัญ เช่นประเพณีสรงน้ํา พระศตวรรษมุนีศรีแม่แตง, ประเพณีสรงน้ําพระธาตุของวัด
ต่างๆ, ประเพณียี่เป็ง เป็นต้น 
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2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 

 2.2.1 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล  

 โครงสร้างอัตรากําลังของเทศบาลตําบลข้ีเหล็ก (ฝ่ายบริหาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

นายกเทศมนตร ี

รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 

 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป 6) 

1.  งานบริหารทั่วไป 
2.งานการเจ้าหน้าที่  
3.งานนโยบายและแผน 
4.งานนิติการ 
5.งานพัฒนาชุมชน 
6.งานส่งเสริม
การเกษตร 
7.งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
8.งานทะเบียนราษฎร์ 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง 7) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง 6) 

1. งานการเงินและ
บัญช ี
2. งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 
3. งานทะเบียน
ทรัพย์สิน และพัสดุ 

1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 
3. งานประสาน
สาธารณูปโภค 

กองการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา 6) 

1. งานบริหาร
การศึกษา 
2. งานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 8) 
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 รายช่ือคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลข้ีเหล็ก 
 1. นายอินสอนโสภา  ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลข้ีเหล็ก  
 ๒. นายสุรชัยไชยวงษ์  ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตําบลข้ีเหล็ก  
 ๓.นางเกศนีย์ตานะเศรษฐ ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตําบลข้ีเหล็ก 
 ๔. นายณรงค์ปัญญานะ   ตําแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลข้ีเหล็ก 
   ๕. นายปัน  อาภัย  ตําแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลข้ีเหล็ก  
  รายช่ือพนักงานเทศบาล/ข้าราชการเทศบาลตําบลข้ีเหล็ก 
   1. นายณัฐชนัน  ก้อนจําปา ตําแหน่ง นักบริหารงานเทศบาล 8 (ปลัดเทศบาล) 
   2. นายพีรพัฒน์พีรพัฒน์สกุล ตําแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ๖ (หัวหน้าสํานักปลัด)  
   3. นายประมวล  ศรีอ่าง  ตําแหน่ง นิติกร 6ว  
   4. นางสาวอัมรินทร์  แสงดวงตา ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชุน 6ว  
   5. นางสาวธีรวรรณ  แหวนวงษ์ ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร 6ว  
   6. นางกาญจนา  ใจดี  ตําแหน่ง บุคลากร ๖ว  
   7. นายอัมรินทร์  ปานอ่อง ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕  
   8. นายวชิราพงค์  โสภา  ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๔  
   9. นายสงกรานต์  ใจดี  ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย ๓  
   10. นางพิรจิต  พวงเงิน  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ๒  
   11. นางมลทิรา  ปาโส  ตําแหน่ง นักบริหารงานการคลัง 7 (ผู้อํานวยการกองคลัง)  
   12. นางสริยา  ชัยวงค์   ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 5 
   13. นางจุฑาทิพ  เจนชัยภูมิ  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 5 
   14. นางชลีรัตน์  สิทธิมงคล  ตําแหน่ง นักวิชาการ พัสด ุ5 
   15. นางทิพวรรณจันณะคํา  ตําแหน่ง นักวิชาการคลัง 5  
  16. นายฉัตรชัย แอบเงิน  ตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6 (หัวหน้ากองช่าง)  
  17. นายบรรเจิด  ซองซะลัย ตําแหน่ง นายช่างโยธา ๕  
   18. นายสราวุธ เอื้องคํา  ตําแหน่ง นายช่างสํารวจ ๔  
   19. นางสาวฐิติรัตน์  ศรีนวล ตําแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา ๖ (หัวหน้ากอง การศึกษา) 
   20. นางสุรี  แสงดวง  ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก  
   ๒๑. นางโสภา  ตันหน้อย  ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก  
  รายช่ือพนักงานจ้าง ของเทศบาลตําบลข้ีเหล็ก 
   1. นายชาญวิทย์ใจต๊ะ  ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  
   ๒. นางทิพาพร  ใจต๊ะ  ตําแหน่ง แม่บ้าน  
   ๓. นายเทียบเทียม  กีฬาแปง ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง  
   ๔. นายวีระชาติ  แสนแก้วกาศ ตําแหน่ง คนงานทั่วไป  
   5. นางสาว สุพรรณี  ดาวเรือง ตําแหน่ง คนงานทั่วไป 
   6. นายเสกสรร  เรือนคํา  ตําแหน่ง คนงานทั่วไป 
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   7. นางสาวเยาวลักษณ์  มณฑา ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  
   8. นางสาวเนตรนรินทร์  อินทะนนท์  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (กองช่าง)  
   9. นายประสิทธ์ิ พรมศรีจันทร์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  
   10. นางชุรีพร  อาชะนี  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (กองการศึกษา)  

 โครงสร้างอัตรากําลังของสภาเทศบาลตําบลข้ีเหล็ก (ฝ่ายสภาท้องถ่ิน/ฝ่ายนิติบัญญัติ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลตําบลข้ีเหล็ก 
  1. นายทวีโสภา   ตําแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตําบลข้ีเหล็ก(สท.เขต ๑) 
  2. นายถวิล  กีฬาแปง  ตําแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตําบลข้ีเหล็ก(สท.เขต ๒) 
  3. นายธเนศร์  เรือนสุภา  ตําแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตําบลข้ีเหล็ก (สท.เขต ๑) 
  4.นางนงลักษณ์จันทวงศ์ ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลข้ีเหล็กเขต  1 
  5. นายเอกสิทธ์ิคําต้ือ  ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลข้ีเหล็กเขต  1 
  6. นายสว่าง  ใสส่อง  ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลข้ีเหล็กเขต  1 
  7. นายอํานวย  ยิ่งยง  ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลข้ีเหล็กเขต  1 
  8. นางสาวจรัสศรีกลมเกลี้ยง ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลข้ีเหล็กเขต  2 
  9. นายอุรุพงษ์พวงเงิน  ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลข้ีเหล็กเขต  2 
  10. นายบุญปั๋นแขนเขต ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลข้ีเหล็กเขต  2 
  11. นายธวัชร์  มุงเมือง  ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลข้ีเหล็กเขต  2 
   12. นายประดิษฐ์เรือนใจ ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลข้ีเหล็กเขต  2 
 

 

ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล 
 

เลขานุการสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
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 2.2.2 งบประมาณ  

 ตารางรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556 

รายการ 
จํานวน (บาท) 

2554 2555 2556 
ภาษีอากร 497,472.19 640,555.51 757,608.34 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใบอนุญาต 387,197.00 849,388.00 731,298.00 
รายได้จากทรัพย์สิน 80,298.67 78,481.82 158,663.65 
รายได้เบ็ดเตล็ด 288,483.00 258,250.00 75,830.00 
ภาษีจัดสรร 14,152,880.22 15,815,758.25 19,233,798.00 
เงินอุดหนุน 6,436,194.00 7,339,573.00 6,850,839.00 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 5,770,595.00 12,600,420.00 9,143,490.00 
รวมเป็นเงิน 27,613,120.08 37,582,426.58 36,951,527.65 
  
 
 ตารางรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2556 

รายการ 
จํานวน (บาท) 

2554 2555 2556 
งบกลาง 1,333,872.00 1,026,214.00 892,844.00 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,060,834.00 2,285,860.00 1,773,086.00 
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,752,445.00 4,480,860.00 4,721,956.00 
ค่าตอบแทน 685,381.25 2,029,157.00 1,633,605.50 
ค่าใช้สอย 3,923,265.85 3,859,781.95 5,200,816.77 
ค่าวัสด ุ 1,280,332.99 1,541,091.33 1,377,122.81 
ค่าสาธารณูปโภค 180,982.71 248,716.94 314,983.87 
เงินอุดหนุน 1,873,442.87 2,037,254.80 1,387,961.41 
ค่าครุภัณฑ์ 2,317,165.34 170,262.00 213,753.00 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,505,000.00 2,389,340.00 1,784,400.00 
รายจ่ายอื่น 11,000.00 - 15,000.00 
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์ 

5,770,595.00 12,600,420.00 9,143,490.00 

รวมเป็นเงิน 25,694,317.01 32,668,503.02 28,459,019.36 
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2.2.3 เครื่องมืออุปกรณ ์

เทศบาลตําบลข้ีเหล็ก มีวัสดุอุปกรณ์ที่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ 
อย่างครบถ้วนและทั่วถึง และในทั้งนี้พร้อมสําหรับการให้บริการประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการ เช่น 

 ๑. พาหนะ  
  - รถมอเตอร์ไซด์     จํานวน ๒ คัน  
  - รถยนต์อเนกประสงค์ (ใช้ประจําสํานักงาน) จํานวน ๒ คัน  
  - รถยนต์ (ใช้ในงานบรรเทาสาธารณภัย)  จํานวน ๑ คัน  
  - รถบรรทุกน้ํา (ใช้ในงานบรรเทาสาธารณภัย) จํานวน ๑ คัน  
  - รถกระเช้าไฟฟ้า (ใช้ในงานไฟฟ้า)   จํานวน ๑ คัน  
 ๒. วัสดุสํานักงานและอื่นๆ  
  - คอมพิวเตอร์     จํานวน ๒๓ เครื่อง   
  - โทรศัพท์สํานักงาน    จํานวน ๕ เครื่อง  
  - เครื่องรับ-ส่งโทรสาร    จํานวน ๑ เครื่อง  
  - เครื่องพิมพ์เอกสาร(ปริ๊นเตอร์)   จํานวน ๘ เครื่อง  
  - เครื่องพิมพ์ดีด ภาษาไทย   จํานวน ๑ เครื่อง  
  - เครื่องถ่ายเอกสาร    จํานวน ๓ เครื่อง  
  - เครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพ  จํานวน ๒ เครื่อง  
  - กล้องถ่ายรูป     จํานวน ๒ เครื่อง  
  - กล้องถ่ายวีดีโอ     จํานวน ๑ เครื่อง  
  - เครื่องทําน้ําเย็น/อุ่น/ร้อน (สําหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ)  

จํานวน ๒ เครื่อง  
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2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของ อปท. 

1. พัฒนาท้องถ่ินให้มีสิ่งสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ 
2. มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที ่
๓. มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ และ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่
๔. เปิดโอกสานให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 
๕. วัดผลสําเร็จและตรวจสอบได ้
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บทที่ 3 
แผนยุทธศาสตร ์

 
 
ยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญของชาติ 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาเทศบาลต าบลขี้เหล็ก 

๓.๑ กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา 
๓.๑.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

 วิสัยทัศน์ 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลง” 

 พันธกิจ 
  1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้รับการคุ้มครอง
ทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคทุก
ภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส
เป็นธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรมเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัยสถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถ่ินมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และ
ภูมิปัญญาสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนรวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและ

ยั่งยืนภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศที่รับเปลี่ยนเร็วคาดการณ์ได้ยากและซับซ้อน
มากยิ่งข้ึนการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่11 จึงจ าเป็นต้องก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
เหมาะสมโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปูองกันปัจจัยเสี่ยงและเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆให้เข้มแข็งควบคู่กับ
การให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสการเข้าถึง
ทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรมรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ด้วยฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันจะน าไปสู่
การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่11ดังนี ้
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1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคมมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันต้ังแต่ระดับปัจเจกครอบครัว
และชุมชนเพื่อให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพโดยให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถ
เข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกันมีโอกาส
เข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาคได้รับการคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่าง เท่าเทียม
และสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใสยึดประโยชน์ส่วนรวมและเปิด
โอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนมุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันเพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติให้มีความ
พร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีสติปัญญาที่รอบรู้และมีจิตใจที่ส านึกในคุณธรรมจริยธรรมมีความเพียรและ
รู้คุณค่าความเป็นไทยมีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตควบคู่กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและ
สถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอื้อต่อการพัฒนาคนรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งและ
สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชนและเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลังงานให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
เพื่อให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคงโดยการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการ
ผลิตภาคเกษตรสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์และสัตว์น้ ารวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอาหารและพลังงานบนพื้นฐานของภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและความรู้สร้างสรรค์การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร   ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงขณะเดียวกันให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งในระดับ
ครัวเรือนชุมชนและประเทศเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคเกษตรสามารถพึ่งตนเองได้และเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆได้
อย่างมั่นคง 

4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนให้ความส าคัญ
กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนภูมิปัญญา
ท้องถ่ินเป็นพื้นฐานส าคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืนภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่เอื้ออานวย
และระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศมุ่งปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสาขาบริการที่มีศักยภาพบน
พื้นฐานของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์เพิ่มผลิตภาพของภาค
เกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่
อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
สร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่ไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆทางเศรษฐกิจและบริหารจัดการ
เศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เข้มแข็งและขยายตัวอย่างมีคุณภาพ 
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5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม มุ่งเช่ือมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคต่างๆบน
พื้นฐานของการพึ่งพาซึ่งกันและกันและมีภูมิคุ้มกัน ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกโดยให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศให้เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้รวมทั้งเช่ือมโยงกับการผลิตในประเทศพัฒนาความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของ
ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคและสร้างปฏิสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่างประเทศอย่าง
สร้างสรรค์เตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้ความส าคัญกับการพัฒนาก าลังคนในทุก
ภาคส่วนให้มีทักษะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปกับการพัฒนาความเช่ือมโยงด้านขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ภายใต้กรอบร่วมมืออนุภูมิภาคปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าเพื่อลดต้นทุนการด าเนินธุรกิจและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศต้ังแต่ระดับชุมชนท้องถ่ินให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมุ่งบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกันสามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้คนในสังคมไทยโดยให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติควบคุมและลดมลพิษและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและ
วิกฤตภาวะโลกร้อนและเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณี
ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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๓.๑.๒ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก 

  -สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 
  -ก าหนดให้การแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดเป็น“วาระแห่งชาติ” 
  -ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 
  -ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน เร่งน า
สันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  -เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ 

 -แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟูอและราคาน้ ามัน
เช้ือเพลิง 
  -ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มก าลังซื้อภายในประเทศ 
  -สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 
  -ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  -ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
  -ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
  -เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 
  -สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการ
ผลิตสินค้าในท้องถ่ิน 
  -พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
  -จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 
  -เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 
 ๒.นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 
  -เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 -พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบปูองกันประเทศ 
 -พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 

  -พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
  -เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง 
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
  -นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
  -นโยบายสร้างรายได้ 
  -นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
  -นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบ
ขนส่งสินค้าและบริการ 
  -นโยบายพลังงาน 
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  -นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔.นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

  -นโยบายการศึกษา 
  -นโยบายแรงงาน 
  -นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
  -นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
  -นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม 
 ๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา 
  -อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
  -ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 
  -สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
  -ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
  -สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ 
  -พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
  -เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ 
  -เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
  -สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
  -จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
  -ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
 ๗.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
  -เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
  -สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 
  -เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การ 
ระหว่างประเทศ 
  -กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศที่มีบทบาทส าคัญของโลก 
  - สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและ
ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศก าลังพัฒนา 
  -ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลง
ในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 
  -สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน 
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  -ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 
  -ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ 
  -ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ 

๘.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  -ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
  -กฎหมายและการยุติธรรม 
  -ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อ
สาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวางรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 
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3.1.3 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) 

วิสัยทัศน์ 
“นครแห่งชีวิตและความมั่งค่ังบนฐานของความสง่างามทางวัฒนธรรม และศูนย์กลางการ

ท่องเที่ยว การค้า การลงทุนระดับสากล” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล 

  2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่งใน
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ  
  3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย  
  4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
  5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่บนพื้นฐานความสง่างามทางวัฒนธรรมล้านนา 

เปูาประสงค์รวม ตัวช้ีวัด และค่าเปูาหมาย 

เปูาประสงค์รวม ตัวชี้วัด/  
เปูาหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูล     
ค่าฐาน 

ค่าเปูาหมายรายปี 
2558 2559 2560 2561 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของจังหวัดเชียงใหม่มี
ความเข้มแข็ง สมดุล และ
สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 ขนาดเศรษฐกิจ/
200,000 ล้านบาท 

162,030 170,000 
 

180,000 
 

190,000 
 

200,000 
 

1.2 อัตราการ
ขยายตัว GPP/  
ร้อยละ 4.5 

2.9 3 
 

3.5 4 4.5 

1.3 รายได้ต่อหัว
ประชากร 150,000
บาท/คน/ปี 

100,491 135,000 140,000 145,000 150,000 

1.4 ผลิตภาพแรงงาน 
(บาท/ปี)/ 160,000 
บาท/ปี 

114,584 130,000 140,000 150,000 160,000 

2. สังคมเชียงใหม่มีความ
น่าอยู่ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง และสิ่งแวดล้อมมี
ความสมดุล 

2.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน
บูรณาการแก้ไขปัญหา
ด้านสถานการณ์ความ
ม่ันคงและ
อาชญากรรม ระดับ 5 

5 
(ปี 2556) 

5 5 5 5 

2.2 สัดส่วนคดียาเสพ
ติด (อัตราคดียาเสพ
ติด/ ประชากรแสน
คน)/ 338.3 คดี 
 

338.3 
(ปี 2556) 

338.3 338.3 338.3 338.3 
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เปูาประสงค์รวม ตัวชี้วัด/  
เปูาหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูล     
ค่าฐาน 

ค่าเปูาหมายรายปี 
2558 2559 2560 2561 

 2.3 จ านวนชุมชนที่
ผ่านเกณฑ์ชุมชนน่า
อยู่ (เกณฑ์ของ สกว.)/ 
100 แห่ง 

10 
(ปี 2556) 

25 50 75 100 

2.4 การเปลี่ยนแปลง 
พื้นที่ปุาสภาพ 
สมบูรณ์อยู่ในเกณฑ์ 
คงที่และฟื้นฟูสภาพ 
ปุาเสื่อมโทรมได้ ร้อย
ละ 0.004 หรือ 
4,000 ไร่ในปี 
2561 

ปุาสมบูรณ์ 
10 ล้าน
(ไร่)/ 
ปุาเสื่อม
โทรม 
1 ล้าน(ไร่) 
(ปี 2553) 
 

ปุาสมบูรณ์ 
10 ล้าน 
(ไร่)/ 
ปุาเสื่อม
โทรม
≥0.001 % 
(1,000 ไร่) 

ปุาสมบูรณ์ 
10 ล้าน 
(ไร่)/ 
ปุาเสื่อม
โทรม
≥0.002 % 
(2,000 ไร่) 

ปุาสมบูรณ์ 
10 ล้าน 
(ไร่)/ 
ปุาเสื่อม
โทรม
≥0.003 % 
(3,000 ไร่) 

ปุาสมบูรณ์ 
10 ล้าน 
(ไร่)/ 
ปุาเสื่อม
โทรม
≥0.004 % 
(4,000 ไร่) 

2.5 จ านวนพื้นที่สี
เขียวนอกเขตปุาหรือ
พื้นที่สีเขียวชุมชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
100 ไร่ ในปี 2561 

(NA) 25 ไร่ 50 ไร่ 75 ไร่ 100 ไร่ 

3. การบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความทันสมัย 
และมีธรรมาภิบาล โดยอยู่
บนพื้นฐานของความ
ต้องการและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ระดับ
ความส าเร็จในการ
พัฒนาความสามารถ
บุคลากร โดยมุ่งเน้น
จริยธรรม และ
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร/ ระดับ 5 

5 
(ปี 2556) 

5 5 5 5 

3.2 ระดับ
ความส าเร็จของ
นวัตกรรม
กระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ได้รับการ
พัฒนา/ระดับ 5 

N/A 5 5 5 5 

3.3 ระดับ
ความส าเร็จในการ
เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน/ 
ระดับ 5 
 

5 
(ปี 2556) 

5 5 5 5 
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เปูาประสงค์รวม ตัวชี้วัด/  
เปูาหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูล     
ค่าฐาน 

ค่าเปูาหมายรายปี 
2558 2559 2560 2561 

  
3.4 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าถึง
บริการของรัฐและ 
สาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม/   ร้อย
ละ 98 

N/A 95 96 97 98 

3.5 ระดับความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐ/ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

80 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ของแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) 

  1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  ๒. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญาจิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง    
  ๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ๔. การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
  ๕. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
เป็นธรรม  
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 3.1.4 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของอปท.จังหวัดเชียงใหม่(พ.ศ. 2558 - 2560)  

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม ่
“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถ่ินบนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของ

ท้องถ่ินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”  

พันธกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม ่
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีความทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรมตาม

กฎหมายบัญญัต ิ
๓. ส่งเสริมบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
๔. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
๖. ยุทธศาสตร์การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
๗. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่
เหมาะสมกับชุมชน 

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในด้านการคมนาคม การ
ขนส่ง ผลิตผลทาง
การเกษตร และการ
ท่องเที่ยว รวมถึงการได้รับ
บริการด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอย่าง
ทั่วถึง 

1.1 พัฒนา
โครงสร้าง พื้นฐาน
การคมนาคมขนส่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคม
และขนส่ง เช่น ถนน สะพาน ขยาย
ผิวหน้าถนน บ ารุงรักษาผิวถนนที่
เหมาะสม ตอบสนองความต้องการ
และความจ าเป็นของคนในท้องถ่ิน 
2. พัฒนาและปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐานที่ดี มีความปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า เช่น ปูาย
เส้นทาง ไฟสัญญาณจราจร ระบบ
ไฟฟูาส่องสว่างทางแยกรวมถึงการจัด
เส้นทางที่ปลอดภัยส าหรับผู้ขับจยย. 
3. พัฒนาและปรับปรุงถนนที่
เช่ือมโยงและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 
  1.2 พัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน
ทางการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 พัฒนาการ
บริหารจัดการ
โครงสร้างพื้น
ฐานรองรับการ
เจริญเติบโตของ
ท้องถ่ิน 
 

1. พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค
ที่เกี่ยวกับการเกษตรและชลประทาน 
เช่น  
อ่างเก็บน้ า ฝายชะลอน้ า ฝายแม้ว คู 
คลอง หนอง บึง พื้นที่แก้มลิง ระบบ
ชลประทาน โดยมุ่งเน้นประโยชน์เพื่อ
การเกษตร 
2. พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปการ
ที่สามารถเพิ่มศักยภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรใน
ท้องถ่ิน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และลดค่าใช้จ่ายในการกระจาย
สินค้า เช่น การจัดต้ังดูแลตลาดกลาง
รับซื้อ-ขาย การก่อสร้างโรงสีชุมชน 
โรงปุ๋ยอินทรีย์ ห้องเย็น ลานตาก
พืชผลการเกษตร 

1.พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูล
เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้
สามารถวางแผนตัดสินใจในการ
พัฒนารองรับการเจริญเติบโตของ
ท้องถ่ิน และสามารถก าหนดแนว
ทางการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสมและเกิด
ความคุ้มค่าในการลงทุน 
2. จัดท าผังเมือง ผังชุมชน เพื่อ
ก าหนดนโยบายและควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดิน อาคารบ้านเรือน 
เพื่อให้ท้องถ่ินมีการพัฒนาเป็นไป
อย่างมีทิศทาง รองรับการ
เจริญเติบโตในอนาคต รวมถึงการ
ควบคุมพื้นที่รกร้างการลดทัศนอุจาด
บนท้องถนน เช่น ปูายโฆษณาที่ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมและ
ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว 
3. ศึกษาและผลักดันให้เกิดระบบ
การให้บริการสาธารณะและขนส่ง
มวลชนในท้องถ่ินที่เหมาะสมสะดวก
และทั่วถึง เพื่อลดการใช้ยานพาหนะ
ส่วนบุคคล สามารถเช่ือมโยงกับ
ท้องถ่ินอื่น และมีมาตรฐานเพื่อ
รองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในอนาคต 

2. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ท้องถ่ินมีการพัฒนาส่งเสริม
อาชีพประชาชนการ
พัฒนาการท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีความพร้อม
ต่อผลกระทบจากการเข้า
ร่วมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

2.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และสร้างภูมิคุ้มกัน
ระบบเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ส่งเสริมพัฒนา
อาชีพ และเพิ่ม
ศักยภาพผลิตภัณฑ์
ชุมชนและผู้ประกอบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
รองรับ AEC 
 

 

1. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรใน
ท้องถ่ินเพื่อเป็นฐานการผลิตทาง
การเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยใช้แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสาน
กับวิถีชีวิตด้ังเดิม บนพื้นฐาน
วัฒนธรรมชองชุมชน 
2. รณรงค์และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัยในชุมชน เพื่อ
การบริโภคและการผลิตเพื่อจ าหน่าย 
3. ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร 

1. จัดฝึกอบรม ส่งเสริมพัฒนาการ
ประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน โดย
ค านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ
ที่มีในท้องถ่ิน ตามศักยภาพของแต่
ละท้องถ่ิน 
2. ศึกษารวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล 
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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2.3 ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

 

(ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างโอกาส
หรือปูองกันผลกระทบจาก AEC) 
และจัดท าแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน 3-5 ปี 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน หัตถกรรม 
วิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรม  
SMEs โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร 
ทักษะแรงงาน การวิจัยและการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า ยกระดับการค้า
และบริการให้ได้มาตรฐาน สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดในประเทศและ
อาเซียน 
4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างท้องถ่ินต่างๆ 
ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน ให้ชุมชนสามารถรวมกลุ่ม 
(Cluster) เพื่อร่วมกันพัฒนายกระดับ
สินค้า/บริการตามศักยภาพของ
ชุมชนที่ได้มาตรฐาน 
5. เช่ือมโยงแหล่งวิจัยและพัฒนา ต่อ
ยอดองค์ความรู้และน าเทคโนโลยี
ระบบบริหารจัดการและควบคุมการ
ผลิตมาใช้เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ
และมูลค่าของสินค้า/บริการ สามารถ
ตอบสนองตามความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี เช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ 
และเชิงนิเวช โดยมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน และความเหมาะสม 
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2.4  ส่งเสริมการค้า
การลงทุน 

 

2. สร้างการมีส่วนร่วมและเช่ือมโยง
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ
ท้องถ่ิน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
3. พัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยว
ทั้งกิจกรรมเดิมและกิจกรรมใหม ่
4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักทั้งใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ 
5. สนับสนุนให้เกิดชุมชนตัวอย่างที่
ประสบความส าเร็จในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้าง
แรงจูงใจและเป็นต้นแบบในการ
ขยายผลความส าเร็จไปสู่ชุมชนอื่น  ๆ

1. สนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดร่วมกันในลักษณะ
เครือข่ายและแสวงหาโอกาสทางการ
ตลาดใหม่ๆทั้งในและนอกประเทศ 
2. เสริมสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริม
และเอื้อต่อการค้าการลงทุนใน
ท้องถ่ิน โดยบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ เพื่อปรับปรุง
กฎระเบียบ ลดข้อจ ากัดต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินธุรกิจ
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมการออมในทุกระดับชุมชน
เศรษฐกิจ การขยายธุรกิจบนพื้นฐาน
ของความเข้าใจและความพร้อมของ
ชุมชน ลดสิ่งจูงใจต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในลักษณะเก็งก าไรไม่
ก่อให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจอย่าง
แท้จริง 
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3. การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ชุมชนในพื้นที่เขตจังหวัด
เชียงใหม่มีจิตส านึกและ
พัฒนาเป็นเครือข่ายชุมชน
แห่งการปฏิบัติในด้านการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
ระบบนิเวศ 

3.1 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2 การควบคุม 
ปูองกัน แก้ปัญหา
ขยะและมลภาวะ 
 
 

 

1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ตระหนักในคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิต
และบริโภคที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนกลุ่มต่างๆ มีความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง ในการปูองกัน แก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมการปลูกปุาในพื้นที่ต้นน้ า 
พื้นที่สาธารณะสร้างฝายต้นน้ าล าธาร 
4. ลดการเผาไร่ เผาปุา โดยให้ชุมชน
เป็นผู้มีบทบาทในการด าเนินการ 
5. ก าหนดบทบัญญัติข้อบังคับและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุง
กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ การก าหนด
ขอบเขตพื้นที่ (Zoning) เป็นอย่าง
รูปธรรม และบังคับใช้อย่างจริงจัง
เพื่อควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต เพิ่มพื้นที่สีเขียว (Eco 
Town) เพื่อสุขภาพของคนในพื้นที่
เมือง 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น 
ปัญหาน้ าเสีย ขยะมูลฝอย หมอก
ควัน ไฟปุา โดยส่งเสริมให้ชุมชน
สามารถด าเนินการด้วยตนเองมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
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3.3 ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและ
การอนุรักษ์พลังงาน 
 
 
 
 
 
 

 

2. ส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่มและ
เครือข่ายในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยชุมชน และบูรณาการในการ
บริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น 
ปัญหาหมอกควัน ไฟปุาและอุทกภัย 
ร่วมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน หน่วยงานภาครัฐและภาคี
พัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
3. สร้างองค์ความรู้จากการศึกษาดู
งานชุมชนและอปท. ต้นแบบที่ดีใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ
ระบบนิเวศที่ดี เพื่อน ามาเป็น
แบบอย่างแนวทางปฏิบัติและขยาย
ผลสู่ชุมชนและท้องถ่ินอื่น 
4. การปลูกฝังเรื่องการก าจัดขยะมูล
ฝอย การดูแลรักษาแม่น้ า ล าคลอง
ไม่ให้เน่าเสีย 

1. ให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกและสร้าง
แรงจูงใจของคนในท้องถ่ินด้านการ
อนุรักษ์พลังงานการใช้พลังงาน
ทดแทน โดยเปรียบเทียบให้เห็น
ประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนต่อตนเองและ
ท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนและน า
งานวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทนมา
ใช้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานในภาครัฐ 
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ที่อยู่
อาศัยและอื่นๆ 
 
 



36 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 
4. การอนุรักษ์ฟื้นฟู
และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ชุมชนและองค์กรภาคสังคม
ในท้องถ่ิน สามารถอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปัญญาอัน
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน
ของตนให้ด ารงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน 

4.1 พัฒนาองค์
ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 อนุรักษ์และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

 

1. พัฒนาองค์ความรู้และสร้าง
เครือข่ายบุคลากรหรือกลุ่มบุคคล
เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
2. สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการสืบค้น
ภูมิปัญญา/อัตลักษณ์ท้องถ่ิน 
เช่ือมโยงแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
โดยใช้วัด สถานศึกษา พิพิธภัณฑ์ 
หรือสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอนศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินให้เยาวชนและผู้ที่
สนใจ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้และสร้างกลุ่มกิจกรรมการ
พัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะ ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินสาขาต่างๆ 

1. ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถ่ินในระดับครอบครัว 
ซึ่งเป็นสถาบันรากฐานให้เด็กและ
ชุมชนในชุมชน นอกเหนือจาก
สถาบันการศึกษา 
2. รณรงค์การใช้ภาษา/การแต่งกาย
ล้านนา การอนุรักษ์อักษรเมือง 
ดนตรีพื้นบ้าน ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีในโรงเรียนฯ รวมถึงการ
อนุรักษ์ด้านสถาปัตยกรรมต่างๆ แห่ง
ล้านนา มีการออกแบบหรือก่อสร้าง
โดยคงเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะ 
3. ส่งเสริมชุมชนในการจัดกิจกรรม
และการสร้างกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรม
ล้านนาและคุณธรรม จริยธรรม 
รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา 
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4.3 การเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ินสู่ภายนอก 

 

 

 

 

4. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชน
เผ่าในท้องถ่ินรวมถึงกิจกรรมศาสนา 
5. เฝูาระวังและปูองกันผลกระทบ
จากการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติ
ที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชน 

1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
เพื่อเผยแพร่ให้เกิดอย่างแพร่หลาย 
2. จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ไปยังสถานที่ต่างๆ ภายนอก เช่น 
การจัดกิจกรรม Roadshow การเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
เพื่อให้เกิดการรับรู้อย่างแพร่หลาย
และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

5. การพัฒนา
การศึกษา 
สาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนกลุ่มต่างๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ
เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม ได้รับการบริการและ
สวัสดิการจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอย่าง
ทั่วถึง รวดเร็ว และเป็น
ธรรม บนพื้นฐานของการ
พึ่งพาตนเอง 

5.1 ส่งเสริม
การศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

1. จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ 
ที่เป็นการศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มี
คุณภาพพร้อมทั้งเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ที่เหมาะสมและเพียงพอ
ส าหรับประชาชน กลุ่มอาชีพและการ
รวมกลุ่มตามอัธยาศัย รวมถึงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชน 
2. ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการบริการทาง
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
และสถานศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้าง
โอกาสทางการศึกษา ส าหรับ 
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5.2 การส่งเสริมสุข
ภาวะที่ดีของคนใน
ชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
5.3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต เด็ก 
เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

 
 

 

ประชาชนทุกระดับ และพัฒนาความ
พร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

1. พัฒนาระบบสวัสดิการและบริการ
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค 
รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพที่
มีคุณภาพมาตรฐาน โดยให้ประชาชน
ในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการได้
สะดวกและทั่วถึง 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ให้
ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง รวมถึงการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกาย
และจิตใจของคนในชุมชน 
3. จัดให้มีพื้นที่ส าหรับออกก าลังกาย 
เช่น สนามกีฬา ลานกีฬา ลาน
สุขภาพ และส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 
นันทนาการ ตลอดจนพัฒนาบุคคล
ตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จด้าน
กีฬาในชุมชน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้
ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการออก
ก าลังกาย 

1. รวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสใน
ท้องถ่ิน เพื่อก าหนดแนวทางในการ
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้
ประสบปัญหาสังคม ทั้งในด้าน
การศึกษา การพัฒนาอาชีพ การ
เข้าถึงปัจจัย การยังชีพ การผลิต 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
เหมาะสมส าหรับผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม 
เช่น ทางลาดผู้พิการ/รักษาพยาบาล 
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3. ส่งเสริม และพัฒนาการรวมกลุ่ม
อาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน/
ท้องถ่ิน ตามศักยภาพของชุมชน 
เพื่อให้มีงานท า ทีรายได้ พึ่งพา
ตนเองได ้

6. การปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัย
และการรักษาความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 

ประชาชนมีความสามัคคี 
และความสมานฉันท์ในหมู่
คณะ สามารถปูองกันและ
รับมือกับสาธารณภัยต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถลดปัญหายาเสพติด
และความไม่ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 

6.1 การรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยใน
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

6.2 การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
 

1. ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่าย
อาสาสมัครชุมชน ต ารวจบ้านเฝูา
ระวังและรักษาความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 
2. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และจัด
กิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อปูองกันภัย
ต่างๆ ที่อาจเกิดในชุมชน อันเกี่ยวกับ
การละเมิดและการประกอบอาชีพที่
ผิดกฎหมาย รวมถึงภัยจากอุบัติเหตุ
จราจรบนท้องถนน 
3. สร้างกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและ
ความสามัคคีของหมู่บ้าน เปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอ
ปัญหา ความต้องการและก าหนด
นโยบายกฎระเบียบของชุมชนเพื่อ
ความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชุมชน 

1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
อาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (อปพร.) กลุ่มอาสาสมัคร
ดับไฟปุา โดยมีการสนับสนุน
งบประมาณและสิ่งจงใจในการด าเนิน
กิจกรรมจิตอาสาของประชาชนใน
ชุมชน เพื่อปูองกันดูความสงบ
เรียบร้อยและภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจ
เกิดข้ึนได ้
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6.3 การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อบายมุขและ
ปัญหาแรงงานต่าง
ด้าว 

2. พัฒนาระบบและปรับปรุงระบบ
และประสิทธิภาพงานด้านการ
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษา
ความสงบปลอดภัยในชุมชนอย่าง
พอเพียง ในด้านบุคลากร 
งบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหาร
จัดการและบรรเทาสาธารณภัยใน
ภาพรวมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

1. บูรณาการความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและอบายมุข เช่น 
โรงเรียน วัด องค์กรภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการและประชาชนใน
ท้องถ่ิน ฯลฯ เพื่อก าหนดมาตรการ
เฝูาระวัง ปูองกันและแก้ไขปัญหาที่
จะเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนและ
สังคมอย่างเป็นระบบ 
2. พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงาน
ต่างด้าว ตลอดจนเตรียมความพร้อม 
เฝูาระวังและปูองกันปัญหาจาก
แรงงานต่างด้าวทั้งในระบบและนอก
ระบบตามกฎหมาย 

7. การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มีกระบวนการบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
และจัดบริการสาธารณะ แก่
ประชาชนที่มปีระสิทธิภาพ
และเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

7.1 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท้องถ่ิน 
 
 

 

1. พัฒนาบุคลากรท้องถ่ินให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจและสามารถสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน 
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7.2 พัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.3 ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบ
ควบคุม 

2. เสริมสร้างจิตส านึก ขวัญก าลังใจ
และทัศนคติที่ดีของบุคลากรท้องถิ่นทุก
ระดับในการบริการประชาชน 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบงานการ
ให้บริการประชาชน โดยเน้นผลสัมฤทธิ์
และความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ 
ค านึงถึงความต้องการของประชาชน 
2. พัฒนากลไกการท างานที่เข้มแข็ง
และโปร่งใส โดยอาศัยความร่วมมือเป็น
ภาคีหรือข้อตกลงความร่วมมือ และ
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะของผู้รับบริการเป็นหลัก โดย
ยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
3. จัดหาเคร่ืองมือและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการตลอดจน
พัฒนานวัตกรรมการให้บริการเพื่อ
เตรียมความพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นจากชุมชน กลุ่ม
องค์กร หน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจากการด าเนินงานในการพัฒนา
ท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมใน
การเสนอแนะความคิดเห็นในการ
ก าหนดบทบัญญัติ กฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง เพื่อประสานประโยชน์ของ
ภาคต่างๆ ให้เสมอภาคมีความสมดุล 
2. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการ
ควบคุมภายในองค์กรภาครัฐตามท่ี
กฎหมายก าหนดและส่งเสริมให้มีการ
ตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 



45 
 

 

 

3.1.5 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลต าบลขี้เหล็ก 

นโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลข้ีเหล็ก ที่ได้แถลงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลข้ีเหล็กเมื่อวันที่ 30 
กันยายน ๒๕๕๖ ประกอบด้วย  

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายหลักและถนนสายรองเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                    

หรือถนนลาดยางที่ได้มาตรฐานตามความจ าเป็นและเหมาะสมทุกหมู่บ้าน 
 1.2 ด าเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรังในบริเวณพื้นทีที่ยังไม่มีถนน เพื่อใช้ในการสัญจรขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 1.3ปรับปรุงถนนดินลูกรังเดิมที่ช ารุดเสียหายให้สามารถใช้การได้ดีในทุกฤดูกาล ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 
 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบคมนาคม ถนน ไฟฟูาระบบประปา ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
 1.5 ด าเนินการจัดท าทางระบายน้ าในบริเวณพื้นที่แหล่งชุมชนที่มีน้ าท่วมขังให้ระบายน้ าได้อย่างรวดเร็ว 

2. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของกลุ่มเด็ก เยาวชน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส หรือกลุ่มอื่นๆในชุมชน เพื่อให้การด าเนินการของทุกกลุ่มเข้มแข็ง และสามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีข้ึน 

2.2 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนเกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐาน             
การสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน การปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อต่างๆอย่าง
ทั่วถึง 

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขภาพพลานามัยของเด็ก เยาวชนและประชาชน การกีฬา
และนันทนาการ 

2.4 ส่งเสริมให้มีโครงการบริการตรวจสุขภาพประจ าปีฟรีอย่างน้อยปีละ  1 – 2  ครั้ง 
2.5 ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเพื่อปฏิบัติตนพ้นจากโรคต่างๆ 

3. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
3.1 สนับสนุนการจัดการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชน ทั้งการศึกษาในระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยในทุกด้าน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่เด็ก เยาวชน                 

และประชาชน 
 3.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา บ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของท้องถ่ิน เช่น ประเพณียี่เป็ง ประเพณีปี๋ใหม่เมือง เป็นต้น 

4. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
 4.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
 4.2 จัดหมู่บ้าน ชุมชนให้เป็นหมู่บ้านน่าอยู่ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม 
 5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
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 5.1 ส่งเสริมการเกษตรพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ โดยการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน 
 5.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดต้ังกลุ่มอาชีพตามความต้องการของประชาชน 
 6. นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชนและความมั่งคง 
  6.1 บูรณาการการท างานการจัดระเบียบชุมช นและความมั่งคงร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน 
  6.2 ด าเนินงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยจัดกิจกรรมทุกรูปแบบ
เพื่อรณรงค์ให้มีการลด ละ เลิก ยาเสพติด 
  6.3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน/ต าบล เช่น ส่งเสริมกลุ่มเด็กเยาวชน ให้
มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมกิจกรรมเชิงบวก 

7. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 7.1 ประสานก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน  และผู้น าทุกกลุ่ม ในการท างานร่วมกันแบบบูรณาการเน้นการมีส่วนร่วม
และความสามัคคีเป็นหลัก 
 7.2 ปรับปรุง/ก่อสร้างส านักงานเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย เพื่อรองรับการขยาย
ภารกิจที่เพิ่มข้ึน 
 7.3 บริหารงานโดยเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้และให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมตามหลักธรรมมา   
ภิบาล 
 7.4 ปรับปรุงระบบการให้บริการสาธารณะของผู้มาติดต่อราชการประเภทต่างๆ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว 
ลดข้ันตอนการท างานให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดโดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบ
อินเตอร์เน็ตมาใช้ในงานบริการประชาชน 
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3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

 ๓.๒.๑ ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 

 ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
  วิเคราะห์จากสภาพพื้นที่ : ด้วยเทศบาลต าบลข้ีเหล็กมีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาสลับ
ภูเขา และพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ า ท าให้บางพื้นที่ประสบปัญหาต่างๆอยู่เสมอซึ่งอาจถือว่าเป็นปัญหาเรื้อรัง เช่น 
   - หมู่ ๓ บ้านดงปุาลัน, หมู่ ๔ บ้านหนองโค้ง, หมู่ ๕ บ้านทรายมูล ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวมี
พื้นที่ติดกับแม่น้ าปิง ท าให้มีปัญหาพื้นที่ดังกล่าวถูกน้ ากัดเซาะตลิ่งอยู่บ่อยครั้ง และโดยงบประมาณของเทศบาลเอง
อาจท าได้เพียงแค่เยียวยาหรือปูองกันปัญหาดังกล่าวได้เพียงบางส่วนเท่านั้น หากมีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและ
ยาวนานน้ันอาจจะต้องให้งบประมาณเป็นจ านวนมาก จึงท าให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมาบ่อยครั้งในพื้นที่ดังกล่าว 

- หมู่ ๙ บ้านห้วยไร่ ซึ่งพื้นที่ของหมู่บ้านดังกล่าวมีพื้นที่กว้างและส่วนมากจะเป็นเชิงเขา
สลับภูมเขาท าให้การพัฒนาเข้าไปถึงยากล าบาก ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ถนน 
ไฟฟูา แหล่งน้ า  

วิเคราะห์จากศักยภาพของเทศบาล : ด้วยเทศบาลต าบลข้ีเหล็กเป็นหน่วยงานที่มีงบประมาณ
ส าหรับการพัฒนาด้านต่างๆอย่างจ ากัด ซึ่งการใช้งบประมาณนั้นๆจะค านึงถึงประโยชน์อันเกิดแก่ราชการและ
ประชาชนเป็นส าคัญเสมอ และที่ผ่านมานั้นงบประมาณที่ใช้การด าเนินการนั้นถือว่ายังไม่ค่อยจะเพียงพอ 
โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างในลักษณะก่อสร้างที่ใช้งบประมาณสูง หรือใช้ความช านาญเฉพาะทาง เช่น การขยาย
เขตไฟฟูา เป็นต้น โดยการดังกล่าวเทศบาลได้มีการขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสมอมาแต่ด้วย
บางครั้งหน่วยงานดังกล่าวอาจมีปริมาณงานภายในที่สูงจึงท าให้บางครั้งการจะให้ความร่วมมือกับเทศบาลเป็นไป
อย่างล่าช้า 

 พื้นที่เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมาย 
  พื้นที่กลุ่มเปูาหมายที่ส าคัญ จากที่กล่าวข้างต้นนั้น ปัญหาที่ส าคัญคือ ด้านงบประมาณและ
ศักยภาพในการด าเนินงานของเทศบาล จึงท าให้มีกลุ่มเปูาหมายที่ส าคัญ คือ ทุกหมู่บ้านยังคงต้องการการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นก่อน เป็นล าดับแรก 

 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้น ถือเป็นการพัฒนาที่เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุด กล่าวคือ 
ประชาชนสามารถมองเห็นถึงการพัฒนา ผู้บริหารท้องถ่ินมีผลงาน จึงถือว่าการพัฒนาด้านดังกล่าวมีความส าคัญ
มาก ท าให้ปัญหาดังกล่าวอาจจะค่อยๆได้รับการแก้ไข/พัฒนา โดยอาจอยู่ในระดับค่อยเป็นค่อยไป(กรณีใช้
งบประมาณของเทศบาล) หรือการพัฒนาแบบก้าวกระโดด(กรณีหากได้รับการสนับสนุนงบประมาณหรือด้านอื่นๆ
จากหน่วยงานที่มีศักยภาพ)ก็เป็นได้ สรุปการพัฒนาด้านดังกล่าวจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ    
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 ๓.๒.๒ ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติ
พ้ืนท่ี 
 ระบบโครงข่ายเส้นทางคมนาคมและขนส่งสายหลักผ่านพื้นที่ชุมชนที่สามารถอ านวยความสะดวกในการ
เดินทางติดต่อสู่พื้นที่ข้างเคียงมีการขยายตัวของชุมชนเมืองมีทิศทางกระจายติดตามพื้นที่โดยรอบของชุมชนรวมทั้ง
ตามพื้นที่ริมถนนสายส าคัญเป็นหลักรวมทั้งมีเส้นทางการเดินทางเช่ือมต่อสู่พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้สะดวก 
 จึงยังคงให้ความส าคัญในด้านการส่งเสริมพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบริการชุมชนเป็นหลัก เช่น 
การก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในชุมชนให้ได้มาตรฐาน 

๓.๒.๓ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOTAnalysis 

 Strength (S)หมายถึง จุดแข็งขององค์กรอันถือเป็นปัจจัยหรือองค์ประกอบภายในที่ท าให้องค์กรมุ่งสู่
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีศักยภาพพร้อมรับใช้หรือให้บริการประชาชน
ส าหรับเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก ถือว่ามีจุดแข็งในหลายๆด้าน 
  -Man (บุคลากร) กล่าวคือ บุคลากรภายในองค์กรมีความรู้ความสามารถและมีจิตใจที่พร้อม
ให้บริการและปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆด้านที่ตรงกับอ านาจหน้าที่ขององค์กร ทั้งนี้ที่ผ่านมาบุคลากรในองค์กรไม่ว่าจะ
เป็น คณะผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ และพนักงานจ้างทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ อันท าให้การตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตรงกับความต้องการ 
  -Material (เครื่องมือ) กล่าวคือ ภายในองค์กรมีเครื่องมือเครื่องใช้ส านักงานเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์กระดาษ เครื่องโทรสาร/โทรศัพท์ ซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกและทันสมัย อันท าให้การปฏิบัติหน้าที่งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้เป็นอย่างดี 
  -Management (การบริหารจัดการ) กล่าวคือ ภายในองค์กรมีผู้บริหารสูงสุดที่มาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือว่าได้รับความไว้วางใจอย่างมากในการเข้ามารับใช้ประชาชนโดยตรง จึงท าให้การ
บริหารจัดการในระดับสูงสุดขององค์กรย่อยค านึงถึงผลประโยชน์อันเกิดแก่ประชาชนเป็นส าคัญและที่ผ่านมานั้น
นับตั้งแต่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการในองค์กร หรือผู้มีอ านาจในการบริหารจัดการได้มี
การบริหารจัดการเป็นอย่างดีโดยถือว่าการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นส าคัญ ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดอันเกิดแก่ประชาชน 
 Weakness (W) หมายถึง จุดอ่อนขององค์กรอันถือเป็นปัจจัยที่ฉุดรั้งท าให้องค์กรมุ่งสู่ความส าเร็จได้ยาก
กว่าปกติ ส าหรับเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก ถือว่ามีจุดอ่อนในด้าน 
  -Money (งบประมาณ) กล่าวคือ งบประมาณส าหรับในการพัฒนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากโดยส่วนมากประชาชนต้องการให้พัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งต้องใช้งบประมาณมาก
ประกอบกับทางองค์กรต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาด้านอื่นๆด้วยโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงท าให้
บางครั้งการตองสนองต่อความต้องการของประชาชนจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการในที่สุด 
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 Opportunity (O) หมายถึง โอกาสขององค์กรอันถือเป็นปัจจัยหรือองค์ประกอบภายนอกที่ท าให้องค์กร
มุ่งสู่ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับเทศบาลต าบลข้ีเหล็กถือว่ามีปัจจัยภายนอกหลากหลายด้านที่เป็นตัว
ส่งเสริมให้องค์กรที่มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  -Politic (การเมือง) กล่าวคือ นับตั้งแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 เป็นต้นมาน้ันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาล
หรือภาคเอกชนได้ให้ความส าคัญต่อการปกครองรูปแบบการกระจายอ านาจ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
ผู้บริหารราชการกันเอง และพัฒนาตนเองด้วยตนเองเพื่อตนเอง อันจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลกลางได้มีการ
กระจายอ านาจในการพัฒนาด้านต่างๆให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ด้านการสวัสดิการ เป็นต้น ดังนั้นจึงถือว่าภาคการเมืองปัจจุบันเป็นตัวช่วยส่งเสริมหรือเป็นโอกาสให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพัฒนาไปพร้อมกันกับการเมืองระดับชาติ 
  -Technology (เทคโนโลยี) กล่าวคือ โลกปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีใหม่เกิดข้ึนทุกวันซึ่งส่วนมากการ
พัฒนาในแต่ละด้านก็ได้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยสนับสนุนประชาชนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ทางกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับบัญชาโดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้
พัฒนารูปแบบของเทคโนโลยีหลากหลายด้านเพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองสาวนท้องถ่ินมีการปฏิบัติหน้าที่หรือ
ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบ E-Plan ระบบ E-Lass เวปไซด์ ต่างๆของหน่วยงานเกี่ยวข้อง 
เป็นต้น ดังนั้นถือได้ว่าเทคโนโลยีเป็นปัจจัยภายนอกที่ช่วยส่งเสริมให้เทศบาลต าบลข้ีเหล็กมีโอกาสที่จ าน าพาองค์กร
ไปสู่ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
  -Social (สังคม) กล่าวคือสังคมปัจจุบันได้มีการยอมรับการปกครองรูปแบบการกระจายอ านาจ
มากขึ้นทั้งนี้อาจเป็นเพราการกระจายอ านาจนั้นท าให้การพัฒนาท้องถ่ินที่ห่างไกลหรือชนบทได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยบุคลากรในสังคมหรือท้องถ่ินน้ันๆเอง การยอมรับดังกล่าวจึงท าให้ประชาชนในท้องถ่ินน้ันมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ินของตนเองอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการก าหนดการแนวทางและแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาทุกด้าน ส าหรับเทศบาลต าบลข้ีเหล็กมีเขตพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านนั้นทั้งผู้น า
หมู่บ้านและประชาชนได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนในการในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเองในหลากหลายรูปแบบ 
เช่น เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน เป็นคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นต้น ดังนั้นถือว่า
สังคมปัจจุบันเป็นปัจจัยภายนอกที่ช่วยส่งเสริมให้เทศบาลต าบลข้ีเหล็กมีโอกาสที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพอีกปัจจัยหนึ่ง 
 Threat (T) อุปสรรคหรือภัยคุกคามในการน าพาการพัฒนาท้องถ่ินไปสู่ความส าเร็จหรือน าองค์กรไปสู่
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ  
  - Economic(เศรษฐกิจ) กล่าวคือ ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยนั้นเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลท าให้
การพัฒนาประเทศไทยระดับมหาภาคเป็นไปได้อย่างเช่ืองช้า  อันมีผลกระทบต่อเนื่องกับการพัฒนาระดับท้องถ่ิน  
ซึ่งต้องคอยรับงบประมาณที่จัดสรรให้โดยตรงของรัฐบาลกลาง  กอปรปัจจุบันมีการจัดสรรงบประมาณให้ท้องถ่ินใน
การพัฒนาตนเองไม่ถึงร้อยละ 30  ของรายได้รัฐบาลระดับประเทศ  จึงท าให้การพัฒนาท้องถ่ินบางครั้งยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอบส่วนท้องถ่ิน  จากเหตุผล
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ดังกล่าวท าให้เทศบาลต าบลข้ีเหล็กได้รับผลกระทบในการพัฒนาท้องถ่ินด้วย  จึงท าให้การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอาจไม่เป็นตามที่คาดหวังได้ 
 จากการวิเคราะห์ดังกล่าวท าให้มองเห็นถึงปัจจัยในการพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลข้ีเหล็กได้เป็น
อย่างดี  แต่ปัจจัยส่วนมากล้วนแต่สนับสนุนการพัฒนามากกว่าปัจจัยฉุ ดรั้งการพัฒนา  จึงท าให้เทศบาลต าบล
ข้ีเหล็กได้พัฒนาท้องถ่ินของตนเองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถึงอย่างไรก็ตามปัจจัยที่ฉุดรั้งการพัฒนาเทศบาล
ต าบลข้ีเหล็กก็ไม่ได้มองข้ามและพร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือผลักดันในปัจจัยดังกล่าวได้รับการแก้ไข
ต่อไป  ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์อันเกิดแก่ประชาชนเป็นส าคัญ 
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วิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ (mission) การพัฒนาท้องถิ่น 
3.3 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ เทศบาลต าบลขี้เหล็ก 

 

 

๑. การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

2. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๔. การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และ
ความสงบสุขของประชาชน 

๕. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.จังหวัด
เชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖0) 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
เหมาะสมกับชุมชน 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

3. การพัฒนาบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. การพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
5. การพัฒนาพัฒนาการศึกษา 
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต  

6. การพัฒนาปูองกันบรรเทาสาธารณ
ภัย และการรักษาความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในชุมชน 

7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลขี้เหล็ก 
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

3. การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

อย่างยั่งยืน) 

 4. การพัฒนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

6. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

 

แบบ ยท. ๐1 
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3.4แผนท่ียุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Strategy Map) 

 
วิสัยทัศน์ ชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดีแบบพอเพียง เคียงวิถีท้องถิ่นสู่ดินแดนพัฒนาที่ยั่งยืน  

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดูแลชุมชนให้

เข้มแข็งด้วยตนเอง 

ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเพิ่มรายได้ 

ส่งเสริมการพัฒนากลุ่ม
อาชีพ และสวัสดิการสังคม 

ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พัฒนาการด้าน
สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน  

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดูแลชุมชน 
เพื่อชุมชนเข้มแข็ง 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้นตามวิถี
พอเพียง และเพิ่มรายได้ 

พัฒนากลุ่มอาชีพให้มี
มาตรฐานและมีคุณภาพ

ในการผลิต 

คุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนทุกกลุ่ม 

สืบสานด ารงไว้ซ่ึง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สิ่งสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน มี
เพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชน 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

การพัฒนาการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 

การพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

การพัฒนา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไม่ถูกท าลาย  

เสริมสร้างประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการองค์กร 

1.จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
และการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. ปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด 
 

ส่งเสริมการประกอบอาชีพของกลุ่ม
อาชีพและประชาชน ส่งเสริมการ

พัฒนาด้านเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 

1.ส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน 
2.ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
3.ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและการ
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
 

ส่งเสริม สนับสนุน การ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคม ด้าน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ   
และโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
การเกษตร 

 

พันธกิจ 

เปูาประสงค์ 

ยุทธศาสตร ์

แนวทางพัฒนา 

แบบ ยท. ๐๒ 
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บทที่ ๔ 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

พันธกิจ พัฒนาการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการข้ันพื้นฐาน 
 เปูาประสงค์ สิ่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการข้ันพื้นฐานมีมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ตัวช้ีวัดระดับเปูาประสงค์ จ านวนสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการข้ันพื้นฐาน 
ที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 

- สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐาน มีเพิ่มข้ึน 

2. ก่อสร้างถนน คสล. หรือ ถนนลาดยาง - จ านวนถนนเพิ่มข้ึน 

3. บ ารุงรักษา/ซ่อมแซม ถนนเดิมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ - จ านวนถนนที่ได้รับการบ ารุงรักษา 

4. ขยายเขตไฟฟูา หรือสายพาดดับไฟฟูาสาธารณะและไฟกิ่ง
สาธารณะ 

- ทุกครัวเรือนในเขตรับผิดชอบมีไฟฟูา
ใช้อย่างเพียงพอ 
- จ านวนไฟส่องสว่างสาธารณะเพิ่มข้ึน 

5. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. - จ านวนรางระบายน้ าเพิ่มข้ึน 

6. ก่อสร้างระบบประปา - จ านวนประปาพร้อมระบบเพิ่มข้ึน 

7. ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคอื่น  ๆ - จ านวนสิ่งสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง  

  ความเช่ือมโยง 

  1. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 

  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 

  
  

แบบ ยท. ๐๓ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

พันธกิจ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มรายได้  
  ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ และสวัสดิการสังคม  

 เปูาประสงค์ กลุ่มประชาชนในกลุ่มอาชีพต่างๆ/ในระดับต่างๆได้รับการฝึกอาชีพ โดยถือหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง และมีรายได้เพิ่มข้ึน/พอเพียง 
ตัวช้ีวัดระดับเปูาประสงค์ ประชาชนในกลุ่มอาชีพต่างๆ/ในระดับต่างๆมีรายได้

เพิ่มข้ึน 

  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพและประชาชน ส่งเสริม
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่   

- ประชาชนผู้ประกอบอาชีพต่างๆได้รับ
การพัฒนาด้านอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

2. จัดอบรมฝึกอาชีพต่างๆแก่ประชาชน - ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

โดยไม่เป็นภาระแก่ผู้ใด 
4. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆให้มีการพัฒนาในด้านอาชีพนั้นๆอย่าง
ถูกต้อง 

- กลุ่มอาชีพต่างๆมีผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตผลต่างที่มีคุณภาพเพิ่มข้ึน 

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักปลัดเทศบาล  

  ความเช่ือมโยง 

  1. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 

  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 เปูาประสงค์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ได้รับการดูแล และรักษา  
ตัวช้ีวัดระดับเปูาประสงค์ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

2. ส่งเสริมการปลูกปุาทดแทน/เพิ่มพื้นที่ปุาไม ้ - พื้นที่ปุาไม้(พื้นที่สีเขียว)มีเพิ่มข้ึน 

3. ซ่อมแซม/ปรับปรุง/บ ารุงสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ - สิ่งแวดล้อมมีสภาพสมบูรณ์ดั่งเดิม 

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักปลัดเทศบาล  

  ความเช่ือมโยง 

  1. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พันธกิจ ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน   

 เปูาประสงค์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ินอยู่คู่กับท้องถ่ิน 
ตัวช้ีวัดระดับเปูาประสงค์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ได้รับ

การอนุรักษ์ 

  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

- ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส าคัญของท้องถ่ิน - ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน     
ไม่สูญหาย/ได้รับการสืบสาน 

๓. จัดกิจกรรมต่างๆอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรัก ภักดี ต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงออก
ในความจงรัก ภักดี ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักปลัดเทศบาล / กองการศึกษา  

  ความเช่ือมโยง 

  1. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิต
สาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

พันธกิจ ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ และสวัสดิการสังคม 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลชุมชนให้เข้มแข็งด้วยตนเอง  

 เปูาประสงค์ คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน และได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  
ตัวช้ีวัดระดับเปูาประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน - ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน 
2. ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต - การศึกษามีมาตรฐาน และประชาชนมี

ความรู้มากขึ้น 
3. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส - ประชาชนได้รับสวัสดิการข้ันพื้นฐาน

ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างทั่วถึง 

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักปลัดเทศบาล/ กองการศึกษา / กองช่าง  

  ความเช่ือมโยง 

  1. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิต
สาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา 
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

พันธกิจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลชุมชนให้เข้มแข็งด้วยตนเอง  

 เปูาประสงค์ ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน  
ตัวช้ีวัดระดับเปูาประสงค์ ชุมชน สังคม มีความปลอดภัยและน่าอยู่ 

  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย - หมู่บ้าน/ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย 
2. ปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด - หมู่บ้าน/ชุมชนมีปัญหาด้าน

อาชญากรรม และสิ่งเสพติด ลดลง 

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักปลัดเทศบาล  

  ความเช่ือมโยง 

  1. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความเป็นระเบียบ 

 

 



59 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

พันธกิจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลชุมชนให้เข้มแข็งด้วยตนเอง  

 เปูาประสงค์ พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ตัวช้ีวัดระดับเปูาประสงค์ องค์กรมีการพัฒนาในทุกๆด้าน โดยมีส่วนร่วมของทุกฝุาย 

  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
องค์กร 

- องค์กรมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

๒. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วม
พัฒนาท้องถ่ิน 

- ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ 
อปท.มากขึ้น 

๓. บริหารจัดการทรัพย์สินต่างๆของเทศบาล โดยเน้นให้เกิด
ประโยชน์แก่ราชการ และประชาชนเป็นส าคัญ 

- การปฏิบัติงาน การปฏิบัติราชการ
ต่างๆของเทศบาล มีความสะดวกและ
เหมาะส าหรับการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน 

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักปลัดเทศบาล/ กองคลัง / กองช่าง / กองศึกษา  

  ความเช่ือมโยง 

  1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
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การพฒันา
เศรษฐกจิอย่าง
สมดุลและย่ังยืน

การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐานที่
เหมาะสมกบั
ชุมชน

การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 
(ถนน)

ส่ิงสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
ขัน้พื้นฐานมี
มาตรฐานเพิ่มขึน้

จ านวนส่ิงสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการขัน้
พื้นฐานมีเพิ่มขึน้

3
สาย

6
สาย

9
สาย

12
สาย

15
สาย

พฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคม 
ด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตร

ส่ิงสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
และโครงสร้าง
พื้นฐาน มีเพิ่มขึน้

ปลีะ ๓ สาย  - กอ่สร้างถนน คสล. 10 สาย
 - กอ่สร้างถนนแอสฟลัติกคอนกรีต
 5 สาย

กองช่าง

การพฒันา
เศรษฐกจิอย่าง
สมดุลและย่ังยืน

การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐานที่
เหมาะสมกบั
ชุมชน

การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 
(ไฟฟาู)

ส่ิงสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
ขัน้พื้นฐานมี
มาตรฐานเพิ่มขึน้

จ านวนส่ิงสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการขัน้
พื้นฐานมีเพิ่มขึน้

2
สาย

4
สาย

6
สาย

8
สาย

10
สาย

พฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคม 
ด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตร

ส่ิงสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
และโครงสร้าง
พื้นฐาน มีเพิ่มขึน้

ปลีะ 2 สาย  - ขยายเขตไฟฟาูและเขตไฟฟาู
สาธารณะและไฟกิง่สาธารณะ 
๑๐ สาย

กองช่าง

การพฒันา
เศรษฐกจิอย่าง
สมดุลและย่ังยืน

การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐานที่
เหมาะสมกบั
ชุมชน

การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 
(รางระบายน้ า)

ส่ิงสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
ขัน้พื้นฐานมี
มาตรฐานเพิ่มขึน้

จ านวนส่ิงสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการขัน้
พื้นฐานมีเพิ่มขึน้

2
สาย

4
สาย

6
สาย

8
สาย

10
สาย

พฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคม 
ด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตร

ส่ิงสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
และโครงสร้าง
พื้นฐาน มีเพิ่มขึน้

ปลีะ 2 สาย  - กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. 
10 สาย

กองช่าง

การพฒันา
เศรษฐกจิอย่าง
สมดุลและย่ังยืน

การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐานที่
เหมาะสมกบั
ชุมชน

การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 
(น้ าประปา)

ส่ิงสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
ขัน้พื้นฐานมี
มาตรฐานเพิ่มขึน้

จ านวนส่ิงสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการขัน้
พื้นฐานมีเพิ่มขึน้

๑
แหง่

2
แหง่

3
แหง่

4
แหง่

5
แหง่

พฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคม 
ด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตร

ส่ิงสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
และโครงสร้าง
พื้นฐาน มีเพิ่มขึน้

ปลีะ ๑ แหง่  - กอ่สร้างระบบประปา
หมูบ่า้น ๕ แหง่

กองช่าง

รายละเอียดแผนยทุธศาสตร ์เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ความเช่ือมโยง
กับยทุธศาสตร์

จังหวัด

ค่าเป้าหมาย หน่วย
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

ตัวช้ีวัดระดับ
กลยทุธ์

กลยทุธ์/
แนวทางการพัฒนา

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม)

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ

ยทุธศาสตร์ อปท.ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด

แบบ ยท. ๐4

60
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ความเช่ือมโยง
กับยทุธศาสตร์

จังหวัด

ค่าเป้าหมาย หน่วย
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

ตัวช้ีวัดระดับ
กลยทุธ์

กลยทุธ์/
แนวทางการพัฒนา

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม)

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ

ยทุธศาสตร์ อปท.ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด

การพฒันา
เศรษฐกจิอย่าง
สมดุลและย่ังยืน

การพฒันา
เศรษฐกจิอย่าง
สมดุลและย่ังยืน

การพฒันาเศรษฐกจิ กลุ่มประชาชนใน
กลุ่มอาชีพต่างๆ/ใน
ระดับต่างๆได้รับ
การฝึกอาชีพ โดย
ถือหลักเศรษฐกจิ
พอเพยีง และมี
รายได้เพิ่มขึน้/
พอเพยีง

ประชาชนในกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ/ในระดับต่างๆมี
รายได้เพิ่มขึน้

๓
กลุ่ม
เปาู

หมาย

๓
กลุ่ม
เปาู

หมาย

๓
กลุ่ม
เปาู

หมาย

๓
กลุ่ม
เปาู

หมาย

๓
กลุ่ม
เปาู

หมาย

ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ของกลุ่มอาชีพและ
ประชาชน ส่งเสริมการ
พฒันาด้านเศรษฐกจิในพื้นที่

 - ประชาชนผู้
ประกอบอาชีพ
ต่างๆได้รับการ
พฒันาด้านอาชีพ
อย่างมีคุณภาพ
 - ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึน้

ปลีะ 3 คร้ัง
(แยกเปน็ ๓ 

กลุ่มเปาูหมาย)

 - จัดอบรมพฒันากลุ่มอาชีพต่างๆ 
ในทกุเพศ ทกุวัย

ส านักปลัด

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อ
เปน็ฐานการ
พฒันาอย่างย่ังยืน

การพฒันา
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

การพฒันาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
 ส่ิงแวดล้อมและ
ระบบนิเวศอย่าง
ย่ังยืน(ปลูกปาุ)

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม ระบบ
นิเวศ ได้รับการดูแล
 และรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
มีความสมบรูณ์อย่างย่ังยืน

๒๐๐
ต้น

4๐๐
ต้น

6๐๐
ต้น

8๐๐
ต้น

1,0๐๐
ต้น

ปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟ ูพฒันา 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

 - ประชาชนใน
พื้นที่
มีส่วนร่วมในการ
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
 - พื้นทีป่าุไม้
(พื้นทีสี่เขียว)มี
เพิ่มขึน้

เพิ่มจ านวน
ต้นไม้ ปลีะ 
๒๐๐ ต้น

 - จัดกจิกรรมการเพิ่มพื้นทีป่าุไม/้
เพิ่มประชากรต้นไม้  จ านวน 
๑,๐๐๐ ต้น

ส านักปลัด

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อ
เปน็ฐานการ
พฒันาอย่างย่ังยืน

การพฒันา
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

การพฒันาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
 ส่ิงแวดล้อมและ
ระบบนิเวศอย่าง
ย่ังยืน(ปรับปรุงภูมิ
ทศัน์)

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม ระบบ
นิเวศ ได้รับการดูแล
 และรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
มีความสมบรูณ์อย่างย่ังยืน

๒
แหง่

4
แหง่

6
แหง่

8
แหง่

10
แหง่

ปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟ ูพฒันา 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

 - ประชาชนใน
พื้นที่
มีส่วนร่วมในการ
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
 - พื้นทีป่าุไม้
(พื้นทีสี่เขียว)มี
เพิ่มขึน้

ปลีะ ๒ แหง่  - ปรับปรุงภูมิทศัน์ทัง้พื้นทีภ่ายใน
ภายนอกส านักงานเทศบาล (พื้นที่
รับผิดชอบ) จ านวน ๑๐ แหง่

ส านักปลัด
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58 59 60 61 62

ความเช่ือมโยง
กับยทุธศาสตร์

จังหวัด

ค่าเป้าหมาย หน่วย
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

ตัวช้ีวัดระดับ
กลยทุธ์

กลยทุธ์/
แนวทางการพัฒนา

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม)

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ

ยทุธศาสตร์ อปท.ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด

การสร้างสังคมแหง่
วัฒนธรรม ความรู้
 ภูมิปญัญา จิต
สาธารณะ และ
พฒันาศักยภาพ
คนใหพ้ร้อมรับกบั
การเปล่ียนแปลง

การพฒันา
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม
 ประเพณีและ
ภูมิปญัญา

การพฒันา การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟ ู
และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิปญัญา
ทอ้งถิน่ 
(สนับสนุน
หน่วยงานอืน่/
องค์กรอืน่)

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ อยู่คู่
กบัทอ้งถิน่

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปญัญาทอ้งถิน่ 
ได้รับการอนุรักษ์

๕
คร้ัง

๕
คร้ัง

๕
คร้ัง

๕
คร้ัง

๕
คร้ัง

ส่งเสริม สนับสนุน การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟ ูสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญัญา
ทอ้งถิน่

 - ประชาชนใน
พื้นทีม่ีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟ ู
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิปญัญา
ทอ้งถิน่
  - ศิลปวัฒนธรรม
 ประเพณีทอ้งถิน่  
   ไม่สูญหาย/
ได้รับการสืบสาน

ปลีะ ๕ คร้ัง  - สนับสนุนหน่วยงานต่างๆในการ
ด าเนินกจิกรรมการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม (๕ หน่วยงาน/
องค์กร)

ส านักปลัด/
กอง

การศึกษา

การสร้างสังคมแหง่
วัฒนธรรม ความรู้
 ภูมิปญัญา จิต
สาธารณะ และ
พฒันาศักยภาพ
คนใหพ้ร้อมรับกบั
การเปล่ียนแปลง

การพฒันา
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม
 ประเพณีและ
ภูมิปญัญา

การพฒันา การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟ ู
และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิปญัญา
ทอ้งถิน่ (จัด
กจิกรรมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมฯ)

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ อยู่คู่
กบัทอ้งถิน่

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปญัญาทอ้งถิน่ 
ได้รับการอนุรักษ์

๕
คร้ัง

๕
คร้ัง

๕
คร้ัง

๕
คร้ัง

๕
คร้ัง

ส่งเสริม สนับสนุน การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟ ูสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญัญา
ทอ้งถิน่

 - ประชาชนใน
พื้นทีม่ีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟ ู
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิปญัญา
ทอ้งถิน่
  - ศิลปวัฒนธรรม
 ประเพณีทอ้งถิน่  
   ไม่สูญหาย/
ได้รับการสืบสาน

ปลีะ ๕ คร้ัง  - จัดกจิกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ 
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญัญา ของทอ้งถิน่

ส านักปลัด/
กอง

การศึกษา

62



58 59 60 61 62

ความเช่ือมโยง
กับยทุธศาสตร์

จังหวัด

ค่าเป้าหมาย หน่วย
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

ตัวช้ีวัดระดับ
กลยทุธ์

กลยทุธ์/
แนวทางการพัฒนา

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม)

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ

ยทุธศาสตร์ อปท.ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด

การสร้างสังคมแหง่
วัฒนธรรม ความรู้
 ภูมิปญัญา จิต
สาธารณะ และ
พฒันาศักยภาพ
คนใหพ้ร้อมรับกบั
การเปล่ียนแปลง

การพฒันา
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม
 ประเพณีและ
ภูมิปญัญา

การพฒันา การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟ ู
และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิปญัญา
ทอ้งถิน่ (จัด
กจิกรรมเกีย่วกบั
การแสดงความจง
รัก ภักดี ต่อ
สถาบนั
พระมหากษัตริย์)

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ อยู่คู่
กบัทอ้งถิน่

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปญัญาทอ้งถิน่ 
ได้รับการอนุรักษ์

4
กจิกรรม

4
กจิกรรม

4
กจิกรรม

4
กจิกรรม

4
กจิกรรม

จัดกจิกรรมต่างๆอนัเปน็
การแสดงออกถึงความจงรัก
 ภักดี ต่อสถาบนั
พระมหากษัตริย์

 - ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
แสดงออกในความ
จงรัก ภักดี ต่อ
สถาบนั
พระมหากษัตริย์

ปลีะ ๔ 
กจิกรรม

 - จัดกจิกรรมด้านการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณี/
ภูมิปญัญาทอ้งถิน่ (ได้แก ่วันพอ่ 
วันแม่ วันเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯสยาม
มกฎุราชกมุาร และวันเฉลิมพระ
เกยีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกมุารี)

ส านักปลัด

การสร้างสังคมแหง่
วัฒนธรรม ความรู้
 ภูมิปญัญา จิต
สาธารณะ และ
พฒันาศักยภาพ
คนใหพ้ร้อมรับกบั
การเปล่ียนแปลง

การพฒันา
การศึกษา 
สาธารณสุข
และคุณภาพ
ชีวิต

การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึน้ และ
ได้รับการดูแลอย่าง
ทัว่ถึง

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี่ ๕
กจิกรรม

๕
กจิกรรม

๕
กจิกรรม

๕
กจิกรรม

๕
กจิกรรม

ส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน ประชาชนมี
สุขภาพทีดี่ขึน้

ปลีะ ๕ 
กจิกรรม

 - จัดกจิกรรมส่งเสริมการดูแล
สุขภาพของประชาชน (ในแต่ละปี
อาจมีกจิกรรมในลักษณะที่
คล้ายกนั)

ส านักปลัด/
กอง

การศึกษา

63



58 59 60 61 62

ความเช่ือมโยง
กับยทุธศาสตร์

จังหวัด

ค่าเป้าหมาย หน่วย
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

ตัวช้ีวัดระดับ
กลยทุธ์

กลยทุธ์/
แนวทางการพัฒนา

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม)

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ

ยทุธศาสตร์ อปท.ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด

การสร้างสังคมแหง่
วัฒนธรรม ความรู้
 ภูมิปญัญา จิต
สาธารณะ และ
พฒันาศักยภาพ
คนใหพ้ร้อมรับกบั
การเปล่ียนแปลง

การพฒันา
การศึกษา 
สาธารณสุข
และคุณภาพ
ชีวิต

การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึน้ และ
ได้รับการดูแลอย่าง
ทัว่ถึง

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี่ 14
กจิกรรม

14
กจิกรรม

14
กจิกรรม

14
กจิกรรม

14
กจิกรรม

ส่งเสริมการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

การศึกษามี
มาตรฐาน และ
ประชาชนมี
ความรู้มากขึน้

ปลีะ 14 
กจิกรรม

 - จัดกจิกรรมส่งเสริมการให้
ความรู้แกป่ระชาชน/เยาวชน
 - สนับสนุนโรงเรียน(ร.ร.ร่ าเปงิ
วิทยา,ร.ร.วัดหว้ยไร่)/ศพด.ในสังกดั
ในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ

ส านักปลัด/
กอง

การศึกษา

การสร้างสังคมแหง่
วัฒนธรรม ความรู้
 ภูมิปญัญา จิต
สาธารณะ และ
พฒันาศักยภาพ
คนใหพ้ร้อมรับกบั
การเปล่ียนแปลง

การพฒันา
การศึกษา 
สาธารณสุข
และคุณภาพ
ชีวิต

การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึน้ และ
ได้รับการดูแลอย่าง
ทัว่ถึง

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี่ 7
กจิกรรม

7
กจิกรรม

7
กจิกรรม

7
กจิกรรม

7
กจิกรรม

ส่งเสริมสวัสดิการสังคม
และการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส

ประชาชนได้รับ
สวัสดิการขัน้
พื้นฐานตามที่
กฎหมายก าหนด
อย่างทัว่ถึง

ปลีะ 7 
กจิกรรม

 - จัดกจิกรรมส่งเสริมสวัสดิการ
สังคมและการสงเคราะห ์(ในแต่
ละปอีาจมีกจิกรรมในลักษณะที่
คล้ายกนั)
 - สนับสนุนหน่วยงานอืน่ในการ
ด าเนินกจิกรรมด้านการสงเคราะห์

ส านักปลัด

การสร้างความ
มัน่คง ปลอดภัย 
และความสงบสุข
ของประชาชน

การพฒันา
ปอูงกนั
บรรเทาสา
ธารณภัย และ
การรักษาความ
เปน็ระเบยีบ

การพฒันาการ
จัดระเบยีบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ประชาชนมีความ
มัน่คงปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สิน

ชุมชน สังคม มีความ
ปลอดภัยและน่าอยู่

๕
กจิกรรม

๕
กจิกรรม

๕
กจิกรรม

๕
กจิกรรม

๕
กจิกรรม

จัดระเบยีบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

หมูบ่า้น/ชุมชน
มีความสงบ
เรียบร้อย

ปลีะ ๕ 
กจิกรรม

 - จัดกจิกรรมรักษาความสงบ
เรียบร้อย/สร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ส านักปลัด

64



58 59 60 61 62

ความเช่ือมโยง
กับยทุธศาสตร์

จังหวัด

ค่าเป้าหมาย หน่วย
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

ตัวช้ีวัดระดับ
กลยทุธ์

กลยทุธ์/
แนวทางการพัฒนา

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม)

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ

ยทุธศาสตร์ อปท.ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด

การสร้างความ
มัน่คง ปลอดภัย 
และความสงบสุข
ของประชาชน

การพฒันา
ปอูงกนั
บรรเทาสา
ธารณภัย และ
การรักษาความ
เปน็ระเบยีบ

การพฒันาการ
จัดระเบยีบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ประชาชนมีความ
มัน่คงปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สิน

ชุมชน สังคม มีความ
ปลอดภัยและน่าอยู่

๕
กจิกรรม

๕
กจิกรรม

๕
กจิกรรม

๕
กจิกรรม

๕
กจิกรรม

ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหา
อาชญากรรม อบายมุขและ
ส่ิงเสพติด

หมูบ่า้น/ชุมชนมี
ปญัหาด้าน
อาชญากรรม และ
ส่ิงเสพติด ลดลง

ปลีะ ๕ 
กจิกรรม

 - จัดกจิกรรมการปอูงกนัและ
แกไ้ขปญัหาอาชญากรรม อบายมุข
และส่ิงเสพติด
 - สนับสนุนหน่วยงานอืน่ในการ
ด าเนินกจิกรรมด้านการปอูงกนั
และแกไ้ขปญัหาอาชญากรรม 
อบายมุขและส่ิงเสพติด

ส านักปลัด

การพฒันาระบบ
บริหารจัดการ
ภาครัฐและการ
ใหบ้ริการ
ประชาชนทีม่ี
ประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและเปน็
ธรรม

การบริหาร
จัดการ
บา้นเมืองทีดี่

การพฒันาด้าน
การบริหารจัดการ

พฒันาองค์กรใหเ้ปน็
องค์กรทีม่ี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบติัราชการ โดย
เน้นการมีส่วนร่วม
ของทกุภาคส่วน

องค์กรมีการพฒันาใน
ทกุๆด้าน โดยมีส่วนร่วม
ของทกุฝุาย

12
กจิกรรม

12
กจิกรรม

12
กจิกรรม

12
กจิกรรม

12
กจิกรรม

เสริมสร้างประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการองค์กร

 - องค์กรมี
มาตรฐานในการ
ปฏิบติังาน
 - ประชาชนเข้าใจ
บทบาทหน้าทีข่อง
 อปท.มากขึน้

ปลีะ ๑๒ 
กจิกรรม

 - จัดกจิกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารทอ้งถิน่
 - สนับสนุนหน่วยงานอืน่ในการ
ด าเนินการต่างๆอย่างมีธรรมภิบาล

ส านักปลัด/
กองคลัง/

กอง
การศึกษา/
กองช่าง

การพฒันาระบบ
บริหารจัดการ
ภาครัฐและการ
ใหบ้ริการ
ประชาชนทีม่ี
ประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและเปน็
ธรรม

การบริหาร
จัดการ
บา้นเมืองทีดี่

การพฒันาด้าน
การบริหารจัดการ

พฒันาองค์กรใหเ้ปน็
องค์กรทีม่ี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบติัราชการ โดย
เน้นการมีส่วนร่วม
ของทกุภาคส่วน

องค์กรมีการพฒันาใน
ทกุๆด้าน โดยมีส่วนร่วม
ของทกุฝุาย

10
แหง่/
อนั/

อย่าง/
ชิน้

10
แหง่/
อนั/

อย่าง/
ชิน้

10
แหง่/
อนั/

อย่าง/
ชิน้

10
แหง่/
อนั/

อย่าง/
ชิน้

10
แหง่/
อนั/

อย่าง/
ชิน้

บริหารจัดการทรัพย์สิน
ต่างๆของเทศบาล โดยเน้น
ใหเ้กดิประโยชน์แกร่าชการ
 และประชาชนเปน็ส าคัญ

การปฏิบติังาน/ 
การปฏิบติัราชการ
ต่างๆของเทศบาล
 มีความสะดวก
และเหมาะส าหรับ
การอ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่
ประชาชน

ปลีะ ๑0
แหง่/อนั/
อย่าง/ชิน้

 - พฒันา/ซ่อมแซม/ปรับปรุง/
จัดหา/กอ่สร้าง อาคาร,สถานที,่ 
วัสดุอปุกรณ์ฯลฯ ของเทศบาล

ส านักปลัด/
กองคลัง/

กอง
การศึกษา/
กองช่าง
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58 59 60 61 62

ความเช่ือมโยง
กับยทุธศาสตร์

จังหวัด

ค่าเป้าหมาย หน่วย
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

ตัวช้ีวัดระดับ
กลยทุธ์

กลยทุธ์/
แนวทางการพัฒนา

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม)

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ

ยทุธศาสตร์ อปท.ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด

การพฒันาระบบ
บริหารจัดการ
ภาครัฐและการ
ใหบ้ริการ
ประชาชนทีม่ี
ประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและเปน็
ธรรม

การบริหาร
จัดการ
บา้นเมืองทีดี่

การพฒันาด้าน
การบริหารจัดการ
(จัดซ้ือรถ ส าหรับ
ด าเนินกจิการของ
เทศบาล)

พฒันาองค์กรใหเ้ปน็
องค์กรทีม่ี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบติัราชการ โดย
เน้นการมีส่วนร่วม
ของทกุภาคส่วน

องค์กรมีการพฒันาใน
ทกุๆด้าน โดยมีส่วนร่วม
ของทกุฝุาย

๒
คัน

๑
คัน

 -  -  - บริหารจัดการทรัพย์สิน
ต่างๆของเทศบาล โดยเน้น
ใหเ้กดิประโยชน์แกร่าชการ
 และประชาชนเปน็ส าคัญ

การปฏิบติังาน/ 
การปฏิบติัราชการ
ต่างๆของเทศบาล
 มีความสะดวก
และเหมาะส าหรับ
การอ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่
ประชาชน

ปลีะ ๑ - ๒ 
คัน

 - จัดซ้ือรถตักหน้าขุดหลัง (จ านวน
 ๑ คัน) 
 - จัดซ้ือรถด๊ัม (จ านวน ๑ คัน)
 - จัดซ้ือรถโดยสาร ๑๒ ทีน่ั้ง 
(จ านวน ๑ คัน)

กองคลัง
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กฟภ.

กปภ.

รายละเอียดแผนยทุธศาสตร ์เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วย
สนับสนุน

. ๐4
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หน่วย
สนับสนุน
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หน่วย
สนับสนุน
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หน่วย
สนับสนุน
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หน่วย
สนับสนุน
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หน่วย
สนับสนุน
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หน่วย
สนับสนุน

ส านัก
ปลัด/

กองช่าง
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