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 ค าน า 

 การวางแผน เป็นกระบวนการอัน สําคัญยิ่งในการบริหาร  เพราะแผนเป็นสิ่งชี้ให้เห็นถึงเปูาหมายและ
วิธีดําเนินการเพื่อให้เกิดความสําเร็จในเปูาหมายนั้นๆ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลตําบลหนองหาร   จึง
เป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งได้กําหนดทิศทางเพ่ือนําไปสู่เปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่นให้ส อดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนชุมชน  นโยบายรัฐบาล  
และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลตําบลหนองหาร   ได้จัดทําขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ  พิจารณาถึงสภาพป๎ญหาความจําเป็นเร่งด่ วนของป๎ญหาที่เกิดขึ้น  ความต้องการของประชาชนเป็นสําคัญ  
โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเป็นหลัก  ซึ่ง จะนําไปสู่การปฏิบัติหลังจากผ่านการนําเสนอโครงการ   
ได้รับความเห็นชอบ  และอนุมัติโครงการตามขั้นตอน 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตําบลหนองหาร   ได้สําเร็จลุล่วงด้วยดีจากความร่วมมือของ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน  คณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตําบลหนองหาร   และประชาคมท้องถิ่น เป็น  
อย่างดี  เทศบาลตําบลหนองหารจึงขอขอบคุณมา  ณ  ที่นี้  

 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน   

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองหาร   
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บทท่ี  1 
บทน า 

 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.  
2542  ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คือ  
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกําหนด หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริการสาธารณะที่จําเป็นแก่ท้องถิ่น  ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นท่ีเพ่ิมข้ึน  การดําเนินการบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆ ด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  การ
วางแผนในการดําเนินการบริหารจึงเป็นกลไกท่ีสําคัญที่ทําให้การบริหารเป็นรูปแบบและมีทิศทาง  การ กําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและมีประสิทธิภาพ  จะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินการบริหาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  แก้ไขป๎ญหาได้ตรงจุด  อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม  และบรรลุตามความมุ่งหมาย  
ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.  
2548  ได้กํา หนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  หมายถึง  
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นท่ีกําหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งแสดงถึง  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกั บแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนา อําเภอ  
และแผนชุมชน ”  เป็นแผนระยะยาวเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ด้านสังคม  
เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม  แต่ไม่ได้กําหนดห้วงระยะเวลาของแผนยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไว้  ดังนั้น  การกําหนดห้วงระยะเวลาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงขึ้นอยู่กับแนวคิดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า 

 ดังนั้น  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงมีความสําคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นเป็นอย่างยิ่ง  
เพราะเป็นแนวทางการกําหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกําหนดสภาพการณ์ที่ต้องการ
บรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบ ด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี้  
ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น  ป๎ญหา  ความต้อ งการของประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่งล้วนเป็นสภาวการณ์ใน
การกําหนดทิศทางการพัฒนาอันจะนําพาไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดย
สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
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1.1  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   ที่กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์   พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนชุมชน  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น
ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสําคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอย่างยิ่ง   เนื่องจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิด ขึ้นในอนาคต   เป็นกระบวนการ และ
กรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อ ย่าง
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ    และการ
กําหนดสภาพการณ์ทีต่้องการบรรลุ  และแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบร วมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
รอบด้านและเป็นระบบ  รวมทั้งต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่ น  และป๎ญหา/ความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาของเทศบาลตําบลหนองหาร 
 2. เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  แผนพัฒนา
จังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนชุมชน  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.เพ่ือเป็นการกําหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายในการพัฒนาไว้ล่วง หน้า ในการที่จะดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการต่างๆ 
 4. เพ่ือให้สามารถนําไปสู่การแก้ไขป๎ญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 5. เพ่ือใช้เป็นกรอบในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
 6. เพ่ือให้มีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 
ข้อ 16  ได้กําหนดขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง  
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบป๎ญหา  ความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เก่ียวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการ  
จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้นําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูล 
ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2.คณะกรรมการสนับสนุนการจั ดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลนํามาวิเคราะห์  เพื่อ
จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 4.  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแ ผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
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 สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  เพ่ือให้ ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 

ในการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  มีข้ันตอนการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.  2548 
กําหนดให้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  แต่มิได้กําหนดห้วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาว่า
เป็นแผนระยะกี่ปี  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถพิจารณาว่าจะทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของตน  
ตามแนว คิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าในอนาคตข้าง หน้ายาวนานเพียงใด  ประกอบกับข้อมูล  ป๎ญหาที่
ต้องการการแก้ไข  และอาจกําหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอําเภอ  แผนชุมชน  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของการพัฒนาท้องถิ่น 
 ขัน้ตอนที่  2  การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 
  เก็บรวบรวมข้อมูลและป๎ญหาสําคัญของท้องถิ่น  โดยให้นําแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมทั้งจัดลําดับความสําคัญของป๎ญหารวม  5  เกณฑ์  ประกอบด้วย 
  1.  ขนาดของกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์ 
  2.  ความร้ายแรงและเร่งด่วนของป๎ญหา 
  3.  ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
  4.  การยอมรับร่วมกันของชุมชน 
  5.  ความเป็นไปได้ในการแก้ไขป๎ญหา/การดําเนินการ 
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  ขั้นตอนที่  3  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน 
  การประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในป๎จจุบัน  ต้องวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคาม  หรือ
ข้อจํากัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนา ด้านต่างๆ ของท้องถิ่น  รวมทั้งการวิเคราะห์จุ ดอ่อน  
จุดแข็งของท้องถิ่น  อันเป็นสภาพวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง  (Strength = S)  เป็นการพิจารณาป๎จจัยภายในของหน่วยงานในส่วนที่ดี  ความเข้มแข็ง  
ความสามารถ  ศักยภาพ  ส่วนที่ส่งเสริมความสําเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ 
การวิเคราะห์จุดอ่อน  (Weakness = W)  เป็นการพิจารณาป๎จจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย  ความอ่อนแอ  
ข้อจํากัด  ความไม่พร้อม  ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ  เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity = O)  เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นอย่างไร  โดย
พิจารณาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat = T)  เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นอุปสรรค
หรือภาวะคุกคาม  ก่อให้เกิดผลเสีย  โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลยี 
 ขั้นตอนที่  4  การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
  นําขั้นตอนที่  2  และข้ันตอนที่  3  มากําหนดวิสัยทัศน์  และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์  (Vision)  หมายถึง  ถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น  “จุดเหมาะ”  ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า 

ภารกิจ  (Mission)  หมายถึง  ข้อความหรือถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบข่ายในการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ  รวมทั้งแนวคิดเก่ียวกับองค์กรหรือ
ภาพลักษณ์ที่ต้องการนําเสนอและปณิธาน  หรือปรัชญาในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็น
ขอบเขตของบทบาท หน้าที่หลัก  หรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ดําเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ 

SWOT  Analysis 
 

ปจัจยัภายใน ปจัจยัภายนอก 

S = Strength 
จดุแขง็ 

W = Weah 
จดุอ่อน 

SWOT  
ประเด็น 

O = Opportunity 
โอกาส 

T = Threat 
อปุสรรค 
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 ขั้นตอนที่  5  การก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  การนําเอาวิสัยทัศน์และภารกิจหลักมาพิจารณากําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็ นการ
กําหนดขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรดําเนินการ  เพื่อสนับสนุนหรือนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจ
หลักท่ีกําหนดไว้ 
 ขั้นตอนที่  6  การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น 
  เป็นการกําหนดผลสําเร็จที่ต้องการ  โดยดําเนินการหลังจากท่ีทราบภารกิจหลักท่ีท้องถิ่นจะ ต้องทําแล้ว  
เพ่ือนําท้องถิ่นไปให้บรรลุความต้องการที่จะเป็นในอนาคต 
 ขั้นตอนที่  7  การก าหนดและการบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
  เมื่อได้กําหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจหลัก  วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยอาศัยพื้นฐานการ
วิเคราะห์ SWOT แล้ว ขั้นต่อไป คือ กําหนดแ นวทางการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง  
แนวคิดหรือ วิธีที่แยบคายอันบ่งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององคก์รว่าจะก้าวไปสู่เปูาหมายที่ต้องการในอนาคต
ได้อย่างไร 
         ขั้นตอนที่  7  การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
 เป็นการกําหนดปริมาณ  หรือจําน วนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนา  ภายในเวลาที่
กําหนด  
         ขั้นตอนที่  8  การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  นําผลที่ได้จากข้ันตอนที่  1 - 8  มาจัดทําร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อพิจารณา
และปรับปรุงก่อนนําเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. สามารถใช้เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน  เหมาะสม  ทําให้การปฏิบัติงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  ลดความซ้ําซ้อนและการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร 
 2. เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  งบประมาณรายจ่ายประจําปี  และแผนการ
ดําเนินงานประจําปีได้ 
 3. เป็นแนวทางให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน/หมู่บ้าน 
 1.4.4 สามารถกํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาได้ 
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บทท่ี  2 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองหาร 
2.1.  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1)  ลักษณะท่ีตั้ง 
        เทศบาลตําบลหนองหาร ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการยกฐานะจาก
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาร  อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตําบลหนองหาร ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ณ วั นที่ 27 เดือนตุลาคม พ .ศ. 2552 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  ๑๒๘ ตอน
พิเศษ ๑๗ ง วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ การเดนิทางเข้าสู่พื้นที่โดยทางรถยนต์สามารถใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1001 (เชียงใหม่-พร้าว) โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตําบลต่างๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ         มีเขตติดต่อกับเทศบาลตําบลเจดีย์แม่ครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 ทิศใต้             มีเขตติดต่อกับเทศบาลเมืองแม่โจ้ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อกับเทศบาลตําบลปุาไผ่  อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 ทิศตะวันตก มีเขตติดต่อกับเทศบาลตําบลเหมืองแก้ว  อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 2)  เนื้อที่ 
  เทศบาลตําบลหนองหาร  มีพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ ประมาณ  ๒๘.๒๘ ตารางกิโลเมตร  หรือ

ประมาณ ๑๗,๖๗๕ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบออกเป็นหมู่บ้านมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 ตารางขนาดพื้นที่แยกรายหมู่บ้าน 
 

หมู่บ้าน 
จ านวนพื้นที่ 

( ตารางกิโลเมตร ) 
หมู่ที่  1  บ้านแม่เตาไห ๐.๗๕ 
หมู่ที่  7  บ้านหนองหาร ๖.๒๑ 
หมู่ที่  8  บ้านวิเวก ๒.๒๕ 
หมู่ที่  10  บ้านเกษตรใหม่ ๙.๓๐ 
หมู่ที่  13  บ้านดอยน้อยพัฒนา ๙.๗๗ 

รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๒๘.๒๘ 
 
 
 
 

 
 
 



แผนยุทธศาสตร์กแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พารพัฒนา  พ..ศศ. . 2559 2559 ––  25256633                                              เทศบาลต าบลหนองหาร     เทศบาลต าบลหนองหาร     77    
 
 

 
ที่มา: กองช่างเทศบาลตําบลหนองหาร (๒๕๕8) 

 
        โดยพ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลหนองหารได้แบ่งเขตการปกครองเป็นหมูบ่้าน จํานวน 5 หมู่บ้าน ดังนี้ 
  หมู่ที่ 1 บ้านแม่เตาไห    ผู้ใหญ่บ้าน นายสมคิด แข็งแรง 
  หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาร ผู้ใหญ่บ้าน นายยงยุทธ์       สงวน 
  หมู่ที่ 8 บ้านวิเวก  ผู้ใหญ่บ้าน นายเดช           ไชยระวัง 
  หมู่ที่  10 บ้านเกษตรใหม่ กํานัน นายเจริญ         คําปินใจ 
  หมู่ที่  13 บ้านดอยน้อยพัฒนา ผู้ใหญ่บ้าน นายมานพ        จําปา 
 
 
        3)  ลักษณะภูมิประเทศ   

เทศบาลตําบลหนองหาร มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ลาดเอียงภูเขาโดยมีพื้นท่ีทั่วไป ลาดเอียง
ไปทางทิศตะวันตก มีที่ราบลุ่มบางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขา สามารถทําเกษตรกรรมได้ดี เนื่องจากมีคลองส่งน้ําของ
ชลประทานที่ไหลจากเข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชลไหลผ่านตลอดปี สามารถทําการเกษตรได้ดี เนื่องจากเป็นพ้ืนที่อยู่ในเขต
ชลประทาน 

   4)  ลักษณะภูมิอากาศ 
              เทศบาลตําบลหนองหาร เป็นเขตร้อนชื้น มีลมมรสุมช่วงฤดูร้อน สภาพอากาศ  เกือบตลอดปีมีอุณหภูมิ
อยู่ระหว่าง ๑๒.๕ – ๓๘.๐ °C  ภูมิอากาศ แบ่งได้เป็น ๓ ฤดู คือ 

๑. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต ่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิอยู่ระหว่าง ๑๓.๘ -๓๙ °C  
๒. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต ่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิอยู่ระหว่าง ๒๐.๖ -๓๕.๗ °C 
๓. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต ่เดือนตุลาคม-ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง ๑๒.๕ -๓๔.๓ °C 
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  5)  ประชากร 
  ป๎จจุบัน เทศบาลตําบลหนองหารมีประชากรในเขตรับผิดชอบทั้งหมด (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558)  
จํานวน 4,332 คน  แยกเป็น ชาย 2,049 คน  หญิง 2,283 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 157 คน/ตารางกิโลเมตร 

ตารางท่ี  2  แสดงจ านวนหลังคาเรือน และประชากรในเขตรับผิดชอบเทศบาลต าบลหนองหาร ปี 2557 และ
ปี 2558   
 

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน 
จ านวนหลังคาเรือน/ประชากร ปี พ.ศ. 2557 จ านวนหลังคาเรือน/ประชากร ปี พ.ศ. 2558 

จ านวน
หลังคาเรือน 

ชาย หญิง รวม 
จ านวน 

หลังคาเรือน 
ชาย หญิง รวม 

๑ บ้านแม่เตาไห ๖๓๑ ๓๕๐ ๔๔๒ ๗๙๒ 631 ๓81 478 859 
๗ บ้านหนองหาร ๕๗๓ ๕๙๗ ๖๒๒ ๑,๒๗๑ 584 602 ๖๒3 ๑,๒25 
๘ บ้านวิเวก ๔๗๗ ๔๑๗ ๔๘๗ ๙๐๔ 505 437 509 ๙46 
๑๐ บ้านเกษตรใหม่ ๔๐๐ ๒๙๖ ๒๙๔ ๕๙๐ 405 303 311 614 
๑๓ บ้านดอยน้อย

พัฒนา 
๒๖๑ ๓๐๓ ๓๕๐ ๖๕๓ 275 326 ๓62 ๖88 

รวม ๒,400 ๑,963 2,195 4,158 2,400 2,049 ๒,283 ๔,332 
 

ที่มา: ฝุายทะเบียนและบัตร อําเภอสันทราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558) 
- ปี 2557 อัตราเฉลี่ยความหนาแน่นของประชากรคิดเป็นจํานวน 147 คน/ตร.กม. 
- ปี 2558 อัตราเฉลี่ยความหนาแน่นของประชากรคิดเป็นจํานวน 154.27 คน/ตร.กม.   

เชื้อสายประชากร 
                 ประชากรมีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๐ และประชากรมีเชื้อชาติอ่ืน
สัญชาติอ่ืน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๐ จากจํานวนประชากรทั้งหมดในพ้ืนที่ 

การนับถือศาสนา 
ประชากรทั้งตําบลเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อยละ  ๙๙.๕๐ นับถือศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ  
๐.๓๐  นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ  ๐.๑ และนับถือศาสนาอื่น คิดเป็นร้อยละ  ๐.๑ จากจํานวน
ประชากรทั้งหมดในพื้นที่  
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   6) สภาพทางเศรษฐกิจ 
6.1) อาชีพ  (แสดงอาชีพของประชากรในเขตเทศบาล) 

ประชากรในเขตเทศบาลตําบลหนองหาร  มีการประกอบอาชีพรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ และประกอบ
อาชีพประเภทเกษตรกรรม  ค้าขาย รับราชการ  ฯลฯ รองลงมา นอกจากนั้นประกอบอาชีพทั้งสองอย่างควบคู่กันไป
คือ การรับจ้าง และเกษตรกรรม, รับจ้าง และค้าขาย  เพราะสภาพพ้ืนที่ ของชุมชนอยู่ในเขตชลประทาน มีแหล่งน้ํา
สําหรับทําการเกษตร นอกจากนี้พ้ืนที่ของชุมชนอยู่ใกล้กับสถานที่ราชการหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้  สถานี
ทดลองยาสูบ ศูนย์พัฒนา ประมงน้ําจืด กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ฯลฯ 

6.๒)  แรงงาน 
           แรงงานที่ใช้ในภาคเกษตรกรรมเขตเทศบาลตําบลหนองหาร  ส่วนใหญ่ใช้แรงงานจากสมาชิกในครัวเรือน
เป็นสําคัญ และรองลงมาในบางครัวเรือนที่มีสมาชิกไม่เพียงพอ จะทําการจ้างแรงงานที่มีอยู่ในตําบลเข้ามาช่วยในฤดู
การผลิต  ในขณะเดียวกัน เมื่อถึงฤดูกาลผลิต  จะมีแรงงานว่างงานจากภาคเกษตรกรรม นักศึกษาจบใหม่ หรือ
แรงงานต่างดําว เข้ามาทําการรับจ้างทั่วไป จากพ้ืนที่ใกล้เคียง  
 

6.๓)  รายได้ 
 ตารางท่ี 4 ตารางแสดงรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลหนองหาร  
 

รายได้เฉลี่ย 2557 2558 
รายได้ครัวเรือน 295,521.00 293,979.00 
รายได้บุคคล       95,400        94,026.00 

 
จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลหนองหาร ในปี 2557 สูงกว่าปี 

2558 ทั้งรายได้เฉลี่ยครัวเรือนและรายได้บุคคล อันเป็นผลเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากป๎ญหาภาวะ
เศรษฐกิจโลกประกอบกับป๎ ญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําและป๎ญหาสถานการณ์ทางการเมืองใน
ระดับประเทศ ดังนั้นเทศบาลตําบลหนองหารจึงต้องพิจารณากําหนดแนวทางในยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านต่างๆ 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจการลงทุน การท่องเที่ยว รวมถึงการส่งเสริมและการสร้างกลุ่มอาชีพต่างๆ ฯลฯ เพ่ือเป็นการ
ยกระดับรายได้เฉลี่ยครัวเรือนให้เพ่ิมข้ึน 

ที่มา: รายงานผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ระดับตําบล งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบล
หนองหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม ๒๕๕8) 
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        6.๔)  ข้อมูลด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การลงทุน  

 อุตสาหกรรม การลงทุนในเขตเทศบาลตําบลหนองหาร  เป็นประเภทอุตสาหกรรมขนาดเล็กท่ีใช้วัตถุดิบ
ทางการเกษตร และทรัพยากรในพื้นที่ เป็นหลักสําคัญ ดังนี้ 

ตารางท่ี 5 ตารางแสดงสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรม 
ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลหนองหาร 

สถานประกอบการ  
จ านวน 
(แห่ง) 

โรงงานอุตสาหกรรม/ บริษัท (ประเภทอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เงินลงทุนไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท)   
- บริษัทจํากัด วีพี สตรัคเจอรัล พาแนลส์ (โรงงานผลิตเหล็กรีด) 
- บริษัทจํากัด สยามสตาร์ชิดล์ (โรงงานผลิตเมล็ดพันธ์พืช) 
- บริษัทจํากัด เบทาโกร ภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม (โรงงานผลิตแปรรูปปศุสัตว์) 
- บริษัทจํากัด ไนอาโดะ ไทยแลนด์ (โรงงานผลิตสบู่ทํามือ) 
- บริษัทจํากัด ไทยไบโออินเตอร์เนชั่น (โรงงานผลิตปุ๋ย) 
- บริษัทจํากัด นิวตันเครื่องเย็น (โรงงานทําอุปกรณ์เครื่องเย็น) 
- บริษัทจํากดั สยามทรอปิคอลเนิส (โรงเพาะกล้าไม้) 
- บริษัทจํากัด นงนุชแลนด์สเคป แอนด์ การ์เด็นไซด์ (โรงเพาะ/พักกล้าไม้) 
- ห้างหุ้นส่วนจํากัด โอเค เมล็ดพันธ์ (โรงงานผลิตเมล็ดพันธ์พืช) 
- ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลานนาคิลิควอเตอร์ (โรงงานผลิตโกดังเก็บสินค้า) 
- ห้างหุ้นส่วนจํากัด แม่ปิงอ๊อกซิเจน (โรงงานบรรจุก๊าซ) 
- นายจีระชัย  เร่งทอง (โรงเพาะ/พักกล้าไม้) 
- นางเพียงใจ  รุ่งรัตน์ (โรงงานทําเหล็กดัด) 
- นายสําราญ  นาแก้ว (โรงงานทําเหล็กดัด) 
- นายทองดี  ขยัน (โรงงานทําอิฐบล็อด) 
- นายกฤษณ์  สงค์ประเสริฐ (โรงงานทําเฟอร์นิเจอร์) 
- นายอานนท์  นันทะสะระ (สถานตรวจสภาพรถ) 
- นายวิเชียร  พรมลี (โรงเพาะกล้าไม้) 
- นายธนิตย์  วิเชียรรักษ์ (โรงงานผลิตน้ําดื่ม) 
- นายวิเชียร จันทร์ทิพย์ (โรงเผาถ่าน) 
- หจก. เชียงใหม่ พ.ีเค. ทรานสปอร์ต (2004) (โรงซ่อมรถ) 

๒1 
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๒.๕ พาณิชยกรรม แหล่งพาณิชยกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองหาร มี
รายละเอียด ดังนี้  

 
ตารางท่ี 6 ตารางแสดงสถานประกอบการประเภทการพานิชยกรรม 

ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลหนองหาร 
 

ที ่ สถานประกอบการ จ านวน (แห่ง) 
๑ กิจการหอพัก  ๒๖ 
๒ โรงเรือนให้เช่า ๓ 
๓ ร้านปะยาง/ซ่อมรถ ๖ 
๔ ร้านอาหาร ๑7 
๕ ร้านสะสมอาหาร  (ร้านขายของชํา) มินิมาร์ท ๓9 
๖ ร้านเสริมสวย/ แต่งผม ๕ 
๗ สถานที่เลี้ยงสัตว์ ๕ 
๘ ตลาดสด ๑ 

     ๙ ซักอบรีด ๑ 
๑0 ร้านถ่ายเอกสาร ๒ 
๑1 ร้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟูา ๑ 
๑2 ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า ๒ 
๑3 ร้านจําหน่ายน้ําแข็ง ๒ 
๑4 ร้านจําหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง ๑ 
๑5 ป๎้มน้ํามันหยอดเหรียญ ๑ 
๑6 โครงการบ้านจัดสรร (บ้านเฮา) ๑ 
๑7 เสาสัญญาณโทรศัพท์ (เครือข่ายทรูมูฟ) ๑ 

 รวม ๑14 
 

ที่มา: งานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตําบลหนองหาร (๒๕๕8) 
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๒.๖ ผลผลิตด้านเกษตรกรรม และด้านปศุสัตว์  
 

ตารางท่ี 7 ตารางสรุปผลผลิต ประเภทเกษตรกรรม 
 

ที่ ประเภท จ านวน
ครัวเรือน 

พื้นที่
เพาะปลูก 

(ไร่) 

พื้นที่เก็บ
เกี่ยว(ไร่) 

ผลผลิตรวม 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย  
(กก. / ไร่) 

1 ข้าว 
- นาปี 
- นาปรัง 

 
38 
38 

 
345 
345 

 
345 

317.4 

 
๒93.25 
317.4 

 
850 
930 

2 มันฝรั่ง 2๖ 108 108 154 3,1๐๐ 
 

3 พืชไร่  
(ข้าวโพดหวาน) 

32 350 350 780 ๓,2๐๐ 

4 ผักต่าง ๆ 28 84 84 210 ๒,5๐๐ 
 

5 ไม้ดอกไม้ประดับ 76 417 417 - - 
 

6 ไม้ผล 
- มะม่วง 
- ลําไย 

 
165 
108 

 
402 
309 

 
402 
๓09 

 
402 

๒92.5 

 
86๐ 
๗1๐ 

7 ไม้ยืนต้น 
- ไม้สัก 
- ยางพารา 

 
๓ 
4 

 
๒๘ 
90 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ที่มา:  สํานักงานเกษตรอําเภอสันทราย (ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน ๒๕๕8) 
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๒.๗ การใช้ที่ดิน 
ตําบลหนองหาร มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ ๒๘.๒๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๗,๖๗๕ ไร่ มีการใช้ที่ดิน

แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 
                    ที่มา: กองช่างเทศบาลตําบลหนองหาร  (๒๕๕7) 

 
พื้นที่ชุมชน 
พ้ืนที่ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหนองหาร ประกอบด้วย  ที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  

สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา และสถาบันราชการ  มีการใช้พ้ืนที่ประมาณ  ๔.๓๘ ตร.กม. หรือ ๒,๗๓๖ ไร่   คิด
เป็นร้อยละ ๑๕.๔๘ ของพ้ืนที่ทั้งตําบล ซึ่งจําแนกได้ ดังนี้ 

๑) บริเวณท่ีอยู่อาศัย มีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเรียงรายไปตามเส้นทางคมนาคม  ที่ผ่านในหมู่ บ้าน 
และถนนสายหลักกระจายทั่วไปตามพ้ืนที่ทํากินของแต่ละครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัยในหมู่ บ้านส่วนใหญ่จะทําการ
ปลูกสร้างบ้านเรือนภายในบริเวณเดียวกัน นอกจากนี้ สําหรับ ผู้ที่ประกอบอาชีพทา งพานิชยกรรม อาทิ ด้านค้าขาย 
การประกอบอาชีพอิสระ จะใช้พื้นที่อาศัยเป็นที่ประกอบอาชีพโดยจะใช้พื้นที่ในบริเวณเดียวกับที่อยู่อาศัย โดยได้กัน
พ้ืนที่ส่วนหนึ่ง สําหรับการพาณิชย์  

๒) บริเวณพ้ืนที่สถาบันศึกษา สําหรับการใช้พื้นที่ของสถาบันการศึกษาในตําบล           มีโรงเรียน
ประถมศึกษา  1 แห่ง นอกจากใช้อาคารสถานที่  เพ่ือการสอนแล้ว  ยังใช้พื้นที่ว่างในโรงเรียนเป็นสนามกีฬา และจัด
กิจกรรมต่าง ๆ และสถาบันการศึกษารับอุดมศึกษา 1 แห่ง ซึ่งสามารถจําแนกพ้ืนที่ได้ ดังนี้ 

๒.๑) โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหาร 
๒.๒) ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๘ บ้านวิเวก 

           2.3) โรงเรียนปริยัติธรรมวัดวิเวกวนาราม หมู่ที่ 8 บ้านวิเวก 
          2.4) ศูนย์พัฒนาศักยภาพสตรีเครือข่ายแกนนําชาวพุทธ  

                 สังกัดวิทยาลัย เทคโนโลยีการเกษตรลําพูน 
๓) บริเวณพ้ืนที่สถาบันทางศาสนา ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตําบลมีวัดจํานวน  ๒ แห่ง 

สํานักสงฆ ์จํานวน ๒ แห่ง โบสถ์คริสต์ จํานวน ๑ แห่ง และสถาบันทางศาสนาอ่ืน ๆ จํานวน ๑ แห่ง สามารถจําแนก
พ้ืนที่ได้ดังนี ้

๓.๑) วัดทิพวนาราม (หนองหาร) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหาร 
๓.๒) วัดวิเวกวนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ บ้านวิเวก 
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๓.๓) สํานักสงฆ์เกษตรใหม่  และสํานักสงฆ์ม่อนฤาษี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ 
๓.๔) โบสถ์คริสต์ (นิกายโปรเตสแตนต์) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐  
       (ขออนุญาตก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓)  
๓.๕) ธุดงคสถานล้านนา ในมูลนิธิธรรมกาย  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘บ้านวิเวก  

๔) บริเวณพ้ืนที่สถาบันหน่วยงานราชการ ในตําบลหนองหาร  มีกองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๓๓ ตั้งอยู่ โดยตั้งอยู่ในพื้นท่ี หมู่ที ่๗ บ้านหนองหาร 

อ างอิง: งานนโยบายและแผนเทศบาลตําบลหนองหาร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕๕8) 
 

พื้นที่เกษตรกรรม 
บริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรมของตําบล  มีบริเวณครอบคลุมทั้งตําบล  มีการใช้พ้ืนที่ประมาณ 

๑๐.๘๓ตร.กม.หรือ ๖๗.๖๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๐ ของพ้ืนที่ทั้งตําบล โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะทําการปลูกข้าว  มาก
ที่สุด รองลงมาคือ การปลูกไม้ผล และไม้ประดับ สามารถจําแนก พื้นท่ีทําเกษตรกรรมได้ ดังนี้ 

- หมู่ที่  ๑  มีพ้ืนที่ทําเกษตรกรรม ประมาณ ๒๔๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๙ ของพ้ืนที่ทั้งตําบล 
- หมู่ที่  ๗  มีพ้ืนที่ทําเกษตรกรรม ประมาณ ๕๓๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓ ของพ้ืนที่ทั้งตําบล 
- หมู่ที่  ๘  มีพ้ืนที่ทําเกษตรกรรม ประมาณ๖๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๘ ของพ้ืนที่ทั้งตําบล 
- หมู่ที่ ๑๐ มีพ้ืนที่ทําเกษตรกรรม ประมาณ ๒,๘๖๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๒ ของพ้ืนที่ทั้งตําบล 
- หมู่ที่ ๑๓ มีพ้ืนที่ทําเกษตรกรรม ประมาณ ๒,๔๗๗ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๑ ของพ้ืนที่ทั้งตําบล 
 

พืน้ที่ป่าไม้ และพื้นที่ท าประโยชน์อ่ืน ๆ 
บริเวณพ้ืนที่ปุาไม้ และพ้ืนที่ทําประโยชน์อื่น ๆ  มีพ้ืนที่ประมาณ ๑๓.๐๗ ตร.กม.หรือ ๘,๑๗๐ ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๒ ของพ้ืนที่ทั้งตําบล มีรายละเอียดดังนี้ 
- พ้ืนที่ปุาไม้ (เขตปุาสงวนแห่งชาติ ปุาสันทราย ) ประมาณ ๑๒ ตร.กม. หรือ ๗,๕๐๐ ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ ๔๒.๔๓ ของพ้ืนที่ทั้งตําบล 
- พ้ืนที่ทําประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ แหล่งน้ํา หนอง คลอง บึง ฯลฯ ประมาณ  ๑.๐๗ ตร.กม. หรือ 

๖๗๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๙ ของพ้ืนที่ทั้งตําบล 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
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  ๓. สภาพทางสังคม 

๓.๑ ด้านการศึกษา 
ตําบลหนองหารมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งให้บริการ แก่ประชาชนในตําบล  

จํานวน 4 แห่ง คือ  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองหาร ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาร 
- โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) ระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. ตั้งอยู่หมู่ที ่7 บ้านหนองหาร 
- โรงเรียนปริยัติธรรมวัดวิเวกวนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ บ้านวิเวก 
- ศูนย์พัฒนาศักยภาพสตรีแกนนําชาวพุทธ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ภายในวัดวิเวกวนาราม 

    ข้อมูลด้านบุคลากรทางการศึกษา 

    ๓.๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองหาร มีบุคลากรและสถิติข้อมูลด้านการศึกษา ดังนี้ 
๑) บุคลากรในศูนย์เด็กเทศบาล ฯ ประกอบด้วย 
    1.1) ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 คน 
    ๑.2) พนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง คนทําความสะอาด 1 คน 
๒) อัตราส่วนครู: นักเรียน 23 : 1 
๓) วุฒิการศึกษาผู้ดูแลเด็ก   
     - ระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(การศึกษาปฐมวัย)  จํานวน 2 คน 
     - ระดับปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต(การศึกษาปฐมวัย)  จํานวน 1 คน 

ตารางท่ี 8 ตารางแสดงสถิติจ านวนเด็กเล็กที่เข้ารับการดูแล  
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองหาร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕5-๒๕๕7 

เดือน 

จ านวนเด็กเล็ก (คน) อัตราการ 
เพิ่ม/ ลด ปี ๒๕๕5 ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม เพิ่ม ลด 
มกราคม 15 19 34 20 30 50 29 31 60 10 - 
กุมภาพันธ์ ๑5 ๑9 34 20 30 50 29 31 60 10 - 
มีนาคม ๑5 ๑9 34 20 30 50 29 31 60 10 - 
เมษายน ๑5 ๑9 34 20 30 50 29 31 60 10 - 
พฤษภาคม 20 30 50 ๒5 ๓๐ ๕5 34 36 70 15 - 
มิถุนายน 20 30 50 ๒5 ๓๐ ๕5 34 36 70 15 - 
กรกฎาคม 20 30 50 ๒5 ๓๐ ๕5 34 36 70 15 - 
สิงหาคม 20 30 50 ๒5 ๓๐ ๕5 34 36 70 15 - 
กันยายน 20 30 50 ๒5 ๓๐ ๕5 34 36 70 15 - 
ตุลาคม 20 30 50 ๒9 ๓1 ๕๐ 34 36 70 15 - 
พฤศจิกายน  20 30  50 ๒9 ๓1 6๐ 34 36 70 15 - 
ธันวาคม 20 20 50 ๒9 ๓1 6๐ 34 36 70 15 - 

                   หมายเหตุ: อัตราเพิ่ม/ ลด คิดคํานวณจากจํานวนเด็ก ปี ๒๕๕6 และปี ๒๕๕7 
ที่มา: งานการศึกษา เทศบาลตําบลหนองหาร (๒๕๕8) 
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๓.๑.๒ โรงเรียนบ้านหนองหาร  (ทิพวันอุทิศ) มีบุคลากรและสถิติข้อมูลด้านการศึกษาดังนี้ 
๑) คร/ูอาจารย์ ระดับผู้บริหาร  จํานวน      1 คน 
๒) คร/ูอาจารย์ ผู้สอน   จํานวน     10 คน 
๓) อัตราส่วนครู: นักเรียน   ระดับอนุบาล    1 : 10  
     ระดับประถมศึกษา  1 : 15      
๔) วุฒิการศึกษาครู/อาจารย์ วุฒิการศึกษา  

-ระดับ ปริญญาโท จํานวน    2 คน 
-ระดับ ปริญญาตรี จํานวน    9 คน 

 
ตารางท่ี 9 ตารางแสดงจ านวนนักเรียนแยกตามระดับช้ัน 

ของโรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน (คน) 
รวม  ชาย หญิง 

2557 2558 2557 2558 2557 2558 
อนุบาล 1 6 7 8 11 14 18 

อนุบาล 2 4 7 2 8 6 15 
รวม 10 14 10 19 20 33 

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 11 11 5 20 16 
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 7 7 4 17 11 
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 14 21 7 30 21 
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 6 5 19 15 25 
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 10 9 6 16 16 
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 8 13 8 21 16 
รวม 53 56 66 49 119 105 

รวมทั้งสิ้น 63 70 76 68 139 138 

       

  
ที่มา: โรงเรียนบ้านหนองหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน 2558) 

จากข้อมูล ในตารางที่ 9 สรุปได้ดังนี้ 
1. จํานวนนักเรียนในระดับปฐมวัยในปีการศึกษา 2558 มีอัตราเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 จากเดิม 33 คน 
2. จํานวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีการศึกษา 2558  มีอัตราลดลงจากปี 2557 ถึง 14 คน   เว้นเพียง 
3. จํานวนรักเรียนทั้งหมดในปี 2558 มี จํานวน 138 คน และในปี 2557 มีจํานวน 139 คนซึ่งถือว่าใกล้เคียง 
กัน 
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๓.๒ ข้อมูลด้านการศาสนา 
ศาสนสถานในเขตเทศบาลตําบลหนองหาร มีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่มาประกอบพิ ธีทาง

ศาสนาในวันงานบุญ  งานประเพณี  และวันนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ  ของตําบลโดยมี ศาสนสถานทางพุทธศาสนาให้บริการ
แก่ประชาชน จํานวน ๕ แห่ง และศาสนสถานทางคริสต์ศาสนา จํานวน ๑ แห่ง ดังนี้ 
- วัดทิพวนาราม (หนองหาร) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหาร  ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ ๗ 
- วัดวิเวกวนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ บ้านวิเวก   ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่๘ 
- สํานักสงฆ์เกษตรใหม่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่๑๐ 
- สํานักสงฆ์ม่อนฤาษี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ ๑๐ 
       และศาสนิกชนนอกพ้ืนที่ตําบลหนองหาร 
- ธุดงคสถานล้านนา ในมูลนิธิธรรมกาย  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ บ้านวิเวก   ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ ๗, ๘, ๑๐, ๑๓ 

และศาสนิกชนนอกพ้ืนที่ตําบลหนองหาร 
- โบสถ์คริสต์ (นิกายโปรเตสแตนต์) ตั้งอยู่หมู่ที่๑๐   ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ ๑๐  

และศาสนิกชนนอกพ้ืนที่ตําบลหนองหาร 
         

งานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังนี้ 
- ประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นทุกปี ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน โดยมีกิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ และ

ขอพรผู้ใหญ่ การขนทรายเข้าวัด การแห่ไม้คํ้าตามแบบความเชื่อของชาวล้านนา 
- ประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดวิเวกวนาราม จัดขึ้นทุกปี ในระหว่างเดือนพฤษภาคม  
- ประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดทิพวนาราม (หนองหาร)  
- สักการะ เจ้าแม่ทิพวันกฤดากร ณ อยุธยา ต.จ. ณ เชียงใหม่ จัดขึ้นทุกปี โดยถือเอาวันวิสาขบูชาของทุกปี

เป็นวันสักการะ  
- ประเพณีแห่โคมหูกระต่าย จัดขึ้นทุกปี  
- ประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา จัดขึ้นทุกปี โดยถือเอาวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือนแปดเป็นวันถวายเ ทียน

เข้าพรรษา 
- ประเพณีเดือนยี่เป็ง (ลอยกระทง ) จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยมีการจัดประกวดกระทงใหญ่ 

และกระทงเล็ก รวมถึงการปล่อยโคมลอยจํานวนหนึ่งร้อย ถึงหนึ่งพันลูก เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
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๓.๓ ข้อมูลด้านสาธารณสุข 
การบริการด้านสาธารณสุขของเทศบาลตําบลหนองหาร  นับว่าให้ความสะดวกแก่ประชาชนในหมู่ บ้าน ต่าง 

ๆ อย่างทั่วถึง ซึ่งนอกจากจะได้รับบริการจากศูนย์สุขภาพชุมชนประจําตําบลแล้วประชาชนยังสามารถไปรับบริการ
ตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลประจําอําเภอสันทรายได้โดยสะดวก และในพื้นที่เทศบาลตําบลหนองหาร ได้รับการบริการ
ด้านสาธารณสุข ดังนี้  

- โรงพยาบาลสันทราย (สถานบริการของรัฐ) ขนาด    ๖๐   เตียง  ๑   แห่ง 
- ศูนย์สุขภาพชุมชนประจําตําบล  (สังกัดโรงพยาบาลสันทราย )  ๑ แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่  ๔ บ้านแม่โจ้ 

ตําบลหนองหาร โดยจํานวนบุคลากร ดังนี้ 
 1) พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ    จํานวน  ๖ คน  

2) นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  จํานวน   ๒  คน 
3) พยาบาลเทคนิค    จํานวน   ๑  คน  
4) คนงานทั่วไป     จํานวน   ๓ คน 
5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน            จํานวน          ๕๑ คน 
 
ข้อมูลอัตราการมี และการใช้ส้วมในพื้นที่ 
- อัตราการมี และใช้ส้วมราดน้ํา  จํานวน ๒,๓๔๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 

ที่มา: ศูนย์สุขภาพชุมชนประจําตําบลหนองหาร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕8) 
 

ข้อมูลสถานที่สร้างเสริมสุขภาวะของชุมชน  
-  สวนสาธารณะ/ สนามกีฬา  จํานวน  ๓ แห่ง ได้แก่ 
๑. สนามกีฬาบ้านวิเวก  หมู่ที่  ๘  
๒. สนามกีฬาบ้านดอยน้อยพัฒนา หมู่ที่  ๑๓ 

 ๓. สนามกีฬาภายในโรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) หมู่ที่ ๗ 
๓.๔ ข้อมูลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในพ้ืนที่เทศบาลตํา บลหนองหาร   มีศักยภาพในการดูแล
ความปลอดภัยให้กับประชาชน ดังนี้ 

ตารางท่ี 10 ตารางแสดงจ านวนสมาชิก (อปพร.) 

ล าดับ จุดสถานที่ตั้ง 
จ านวนสมาชิก (คน) 

รวม ชาย หญิง 

๑ อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 40 ๑๔ ๕4 

รวมทั้งสิ้น 40 ๑๔ ๕4 

 
ที่มา: ข้อมูลศูนย์ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) งานปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลหนองหาร (ข้อมูล 
ณ วันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๕7) 
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4. การบริการพื้นฐาน 

4.1 การคมนาคม (แสดงจํานวน และสภาพทางคมนาคมทางบก) 

การคมนาคมในเขตเทศบาลตําบลหนองหาร  เป็นการคมนาคมทางบกมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 
(เชียงใหม่-พร้าว) เป็นถนนสายหลักในการติดต่อ และมีถนนโครงข่าย  ซึ่งใช้ได้ ทุกฤดูกาล  แยกจากถนนหลักเข้าสู่
หมู่บ้านได้สะดวก  ส่วนถนนเชื่อมระหว่างหมู่ บ้าน ตําบล ส่วนใหญ่เป็นถนน ลาดยาง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยงบประมาณของเทศบาลตําบลหนองหารและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

การคมนาคม  ในเขตเทศบาลตําบลหนองหารใช้การเดินเท้า  รถจักรยานยนต์  และรถยนต์ เป็นส่วนใหญ่  
ส่วนการติดต่อ กับชุมชนอื่นนอกเขตตําบลใช้ รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์มาสู่ถนนสายหลัก  หรือขึ้นรถ
ประจําทางจากถนนสายหลักไปยังอําเภอสันทราย หรือเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ หรือเพ่ือเดินทางต่อไปยัง
จุดหมาย 

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  สินค้าเกษตรส่วนใหญ่จะใช้รถบรรทุกขนาดเล็กเพ่ือการเกษตรขนส่งจาก
แหล่งผลิตในหมู่ บ้านมาส่งที่แหล่งรับ ซื้อในเขตอําเภอสันทราย  อําเภอใกล้เคียงและตลาดรับซื้อ / ขนถ่ายสินค้า / 
จําหน่ายสินค้าภายในตัวเมืองเชียงใหม่ เพ่ือเดินทางต่อไปยังจุดหมาย 

การบริการรถโดยสารประจําทางท่ีวิ่งผ่านเขตเทศบาลตําบลหนองหาร  จะจอดรับส่งผู้โดยสารตามถนนสาย
หลักทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๐๑ (เชียงใหม่-พร้าว) เป็นสําคัญซึ่งจะจอดรับส่งผู้โดยสารตลอดวัน 

๔.๒ การโทรคมนาคม 
- เครือข่ายโทรคมนาคม และระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ได้แก่ เครือข่ายของบริษัท ทีที  แอนด์ ที  

โทรคมนาคม จํากัด และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ท่ัวเขตเทศบาลตําบลหนองหาร  
 
- ตู้โทรศพัท์สาธารณะประจําหมู่บ้าน จํานวน  ๕  แห่ง 
 

๔.๓ การไฟฟ้า (แสดงถึงจํานวนบ้านที่ไฟฟูาเข้าถึง และจํานวนประชากรที่ใช้ไฟฟูา)  
เขตเทศบาลตําบลหนองหาร มีไฟฟูาเข้าถึงให้บริการภายในตําบลทุกหมู่ บ้าน โดยมีไฟฟูา   ใช้ประมาณร้อย

ละ 98.65 อีกประมาณร้อยละ ๑.๓๕ เป็นบ้านชั่วคราวที่ยังไม่มีไฟฟูาใช้   เนื่องจากระยะทางไกล  และอยู่ในเขตปุา
สงวนปุาสันทราย ทั้งยังไม่ได้มีการขยายเขตสายดับไฟฟูาสาธารณะ รวมถึงบ้าน หรือที่พักของบุคคลต่าง ดําวที่เข้ามา
อยู่อาศัยอยู่ในประเทศ และบ้านที่ปลูกสร้างในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

 
ที่มา: กองช่างเทศบาลตําบลหนองหาร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕8) 

 
   ๔.๔ สาธารณูปโภค 

แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตรส่วนใหญ่เกษตรกรใช้น้ําฝนตามธรรมชาติ  ทําการเกษตร  และคลองชลประทาน 

ผันน้ําเข้าสู่ระบบเหมือง ฝาย นอกจากนี้ใช้น้ําจากลําห้วยแม่เตาไห ช่วยในการทํานาปลูกพืชชนิดอื่นๆ อีกดว้ย 
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แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค – บริโภค 
แหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภค  – บริโภค ในเขตเทศบาลตําบลหนองหาร  ส่วนใหญ่จะใช้น้ําฝน และน้ํา

บาดาลโดยจะมีโอ่ง หรือถังซีเมนต์ เก็บกักน้ําฝนไว้ใช้แทบทุกครัวเรือน และในบางครัวเรือนมีถังพลาสติก/ ถังซีเมนต์ 
ขนาด ขนาด ๑,๕๐๐ – ๓,๐๐๐ ลิตร ใช้เก็บกักน้ําฝน  และน้ําบาดาล  ซึ่งไม่เพียงพอ  สําหรับการอุปโภค  – บริโภค 
ในช่วงฤดูแล้ง  
 

ตารางท่ี 1๑ ตารางแสดงจ านวนแหล่งน้ าที่สร้างข้ึน เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
จ าแนกตามประเภท และหมู่บ้านของต าบลหนองหาร 

 
แหล่งน้ า 

(สาธารณะ) 
หมู่ที่ ๑ 
(แห่ง) 

หมู่ที๗่ 
(แห่ง) 

หมู่ที๘่ 
(แห่ง) 

หมู่ที่ ๑๐ 
(แห่ง) 

หมู่ที่ ๑๓ 
(แห่ง) 

รวม 
(แห่ง) 

บ่อน้ําตื้น ๒ ๒ ๒ ๔ ๓ ๑๓ 
  - บ่อน้ําตื้นสาธารณะ ๑ 0 0 0 ๑   ๒ 
  - บ่อน้ําตื้นส่วนตัว ๑ ๒ ๒ ๔ ๒ ๑๑ 
บ่อโยก ๑ ๑ 0 ๒ ๒ ๖ 
บ่อน้ําบาดาล 0 ๑๒ ๑๑ ๑๑ ๘ ๔๒ 
 - บ่อน้ําบาดาล
สาธารณะ 

0 ๕ ๑ ๓ ๒ ๑๑ 

 - บ่อน้ําบาดาลส่วนตัว 0 ๗ ๑๐ ๘ ๖ ๓๑ 
ประปาหมูบ่้าน 0 ๒ ๑ 2 ๒ ๘ 
ฝายน้ําล้น (ค.ส.ล.) 0 0 0 0 ๑ ๑ 
 
หมายเหตุ: หมู่ที่ ๑ ในพ้ืนที่โครงการบ้านเอ้ืออาทร (หนองหาร) ใช้ระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค อําเภอ
แม่ริม 
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การประปา  
ประชาชนเข้าถึงระบบประปา จํานวน ๕ หมู่บ้าน โดยได้รับการบริการจากระบบประปาประจํา

หมู่บ้านเป็นบางส่วน แต่ยังไม่ครอบคลุมทั่วทั้ง เขตเทศบาลตําบลหนองหารซึ่งการบริหารระบบประปาหมู่ บ้านเป็น
การบริหารโดยประชาชนภายในหมู่บ้านเอง 

 
ตารางท่ี ๑๒ ตารางแสดงข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน 

จ าแนกตามหมู่บ้านของต าบลหนองหาร 
 

ล าดับที่ 
สถานที่ตั้ง 

พื้นที่
ให้บริการ 
(ตร.กม.) 

          ๑ ประปาหมูบ่้าน หมู่ที่ 7 ๔.๖๖ 
๒ ประปาหมูบ่้าน หมู่ที่ 8 ๒.๒๕ 
๓ ประปาหมูบ่้าน หมู่ที่ 10 ๖.๙๘ 
๔ ประปาหมูบ่้าน หมู่ที่ 13 ๗.๓๓ 
 รวม ๒๑.๒๒ 

 
ที่มา: กองช่างเทศบาลตําบลหนองหาร (๒๕๕8) 

 
 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 
- ลําน้ํา,ลําห้วย    จํานวน     ๓    แห่ง ดังนี้ 
ระบุชื่อ ลําห้วยแม่เตาไห, ลําน้ําห้วยเกี๋ยง, ลําน้ําห้วยโจ้ 
- บึง,หนองและอ่ืนๆ    จํานวน     ๓ แห่ง 

 
การระบายน้ า 
เขตเทศบาลตําบลหนองหาร มีการระบายน้ําตามธรรมชาติ  สําหรับการระบายน้ําในเขตพ้ืนที่ชุมชนจะ

เป็นไปในลักษณะระบายไปตามลําธารสาธารณะที่มีอยู่ และแผ่กระจายซึมลงไปในผิวดิน  ซึ่งบางแห่งระบายน้ําไม่ทัน
ทําให้เกดิน้ําท่วมขัง เนื่องจากสภาพการอยู่อาศัยของประชากรในเขตชุมชนเริ่มหนาแน่น  
 

๔.๕ การสื่อสาร 
การสื่อสารของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองหาร  ส่วนใหญ่ใช้การสื่อสารทางไปรษณีย์ และทาง

โทรศัพท์เป็นสําคัญโดยใช้บริการจากที่ทําการไปรษณีย์ สาขาแม่โจ้  ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง แม่โจ้  ส่วนการนํา
จ่ายจะมีบุรุษไปรษณีย์เป็นผู้นําส่งในแต่ละหมู่ บ้านทุกวันจันทร์ -ศุกร์ การสื่อสารทางโทรศัพท์สาธารณะมีบริการที่
ทั่วถึงทุกหมูบ่้าน  
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๕. ข้อมูลอ่ืนๆ 

๕.๑ ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( เกษตรอ าเภอสันทราย) 
ทรัพยากรดิน 
ลักษณะดินในเขตเทศบาลตําบลหนองหาร แบ่งตามลักษณะกลุ่มดิน ตามประเภทของ   Great Group เป็น 

๔ กลุ่ม ดังนี้ 
๑) กลุ่มดินนาครอบคลุมพ้ืนที่ ประมาณ ๔.๘๘ ตร.กม.หรือ ๓,๐๔๙.๒๐ ไร่ คิดเป็น ร้อยละ ๑๗.๒๕ ของ

พ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาลตําบลหนองหาร อยู่ในสภาพกลุ่มดินลึกเนื้อดินค่อนข้างละเอียดมักมีน้ําท่วมขัง ในฤดู
เพาะปลูกมักใช้ทํานาในฤดูแล้ง ซึ่งใช้พ้ืนที่ใกล้กับคลองชลประทานเป็นส่วนใหญ่สามารถปลูกพืชไร่ หรือพืชสวน เป็น
พืชที่ปลูกครั้งท่ี ๒ ได้ด ี

๒) กลุ่มดินไร่ครอ บคลุมพ้ืนที่ ประมาณ ๕.๙๖ ตร.กม.หรือ ๓,๗๒๖.๘๐ ไร่ คิดเป็น ร้อยละ ๒๑.๐๙ ของ
พ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาลตําบลหนองหาร อยู่ในสภาพพ้ืนที่ดอนมีความลาดเทดินลึกเนื้อดินร่วนค่อนข้างละเอียดการ
ระบายน้ําจะมีป๎ญหาของน้ําในฤดูเพาะปลูก และมีการชะล้าง หน้าดินทําให้ความอุดมสมบูรณ์ของ ดินลดลง ในบาง
พ้ืนที่ของหมูบ่้านเป็นที่ ๆ เป็นแหล่งต้นน้ํา สามารถนํา น้ํามาใช้ได้ตลอดปีก็จะใช้ปลูกไม้ผล ไม้ไร่ 

๓) กลุ่มดินตื้นครอบคลุมพ้ืนที่ ประมาณ ๖.๑๐ ตร.กม.หรือ ๓,๘๑๔.๖๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๖ ของ
พ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาลตําบลหนองหาร เป็นที่ลาดเชิงเขาดินตื้น มีกรวด หรือเศษหินหักปะปนอยู่ในเนื้อดินมากมี
สภาพเป็นปุาโปร่ง ไม่เหมาะสําหรับการเกษตรแต่เป็นแหล่งวัตถุสร้างทางที่ดี 

๔) ภูเขา ครอบคลุมพ้ืนที่ ประมาณ ๑.๑๓ตร.กม.หรือ ๗,๐๘๔.๓๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๘  
ของพ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาลตําบลหนองหาร ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ใ นเขตเทศบาลตําบล หนองหารมีทั้งดินลึก และ
ดินตื้น เป็นแหล่งต้นน้ําที่สําคัญ โดยบางพื้นท่ีเกิดความเสื่อมโทรมของพ้ืนที่ปุาไม้  

ที่มา: สํานักงานเกษตรอําเภอสันทราย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม ๒๕๕7) 
 

ทรัพยากรป่าไม้  
ลักษณะปุาในพ้ืนที่เทศบาลตําบลหนองหาร  เป็นปุาผลัดใบ ได้ แก่ ปุาเบญจพรรณ หรือปุาผสมผลัดใบ และ

ปุาเต็งรัง หรือปุาแพะ มีไม้สําคัญ คือ  ไม้สัก ขึ้นเป็นกลุ่ม หรือเดี่ยวกระจายทั่วไปในปุาโปร่งปะปนกับไม้ผลัดใบชนิด
อ่ืน ๆ เช่น ไม้ขนาดกลาง อาทิ พลวง ไผ่ ฯลฯ ขึ้นกระจายอยู่ห่างกัน เป็นปุาประเภทที่มีความชื้นต่ําสุดง่ายต่อการ
เกิดไฟปุา และพ้ืนที่เขตปุาสงวนแห่งชาติ ปุาสันทรายที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลหนองหาร ประมาณ ๗,๕๐๐ 
ไร่ แยกเป็น 
 -  ปุาสงวนสันทราย ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่  ๗  จํานวน    ๘๐๐   ไร่ 
 -  ปุาสงวนสันทราย ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ ๑๐  จํานวน  ๓,๑๑๐   ไร่ 
 -  ปุาสงวนสันทราย ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่  ๑๓  จํานวน  ๓,๕๙๐   ไร่ 

ที่มา: ข้อมูลปุาไม้ กองช่างเทศบาลตําบลหนองหาร (๒๕๕8) 
          ทรัพยากรแหล่งน้ า 

แหล่งน้ําชลประทานในพื้นท่ีเทศบาลตําบลหนองหาร  ใช้แหล่งน้ําจากคลองส่งน้ําที่มาจากเขื่อนแม่งัด
สมบูรณ์ชล ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําความจุ ของอ่างที่ระดั บน้ําสูงสุด ๓๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ระดับต่ําสุด ๑๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ระดับน้ําที่กักเก็บได้ ๒๖๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั้งปีในพื้นที่รับน้ําฝนเหนืออ่าง 
๑,๓๐๐ มิลลิเมตร พื้นที่ชลประทานที่ได้รับประโยชน์จากเขื่อนอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลหนอ ง
หาร ประมาณ ๑๐.๘๓ ตร.กม.หรือ ๖๗.๖๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๐ ของพ้ืนที่เทศบาลตําบล 

ที่มา: ข้อมูลแหล่งน้ํา กองช่างเทศบาลตําบลหนองหาร (๒๕๕7) 
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๕.๒ ข้อมูลกลุ่มมวลชนจัดตั้ง 
       -  กลุ่มสตรีแมบ่้าน   จํานวน   5  กลุ่ม  
       -  กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ   จํานวน   ๕  กลุ่ม  สมาชิก ๔๐๑ คน (ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป) 
       -  กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน  จํานวน   ๑  กลุ่ม  สมาชิก 25 คน 
       -  กลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงผึ้งพันธุ์   จํานวน  ๑  กลุ่ม  สมาชิก ๑๕ คน  
       -  กลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงหมูหลุม จํานวน  ๑  กลุ่ม  สมาชิก ๑๐ คน 
       - กลุ่มเกษตรกรปลูกปทุมมา   จํานวน  ๑  กลุ่ม  สมาชิก ๑๐ ราย 
 

ตารางท่ี ๑๓ ตารางแสดงข้อมูลการจัดตั้งกลุ่มสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น (OTOP) 
และผู้ประกอบการภายในเขตพื้นที่ต าบลหนองหาร 

 
ล าดับ ประธานกลุ่ม รายช่ือกลุ่ม จ านวน

สมาชิก (คน) 
ข้อมูลการขึ้นทะเบียน 

๑ ด.ต.ประพันธ์ บุญเกษม กลุ่มเลี้ยงผึ้งพันธุ์ ๑๕ สินค้า OTOP  
2 นางอัมพร  โปธิมอย ร้านอัมพร ผ้าฝูาย - ผู้ประกอบการOTOP 

3 นางวาสนา  ทิศคํา กาแฟคั่วสําเร็จรูป หมู่ ๑๓ - ผู้ประกอบการOTOP 
4 นายธนวัตร  ฐณภัทรปิติกร ตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ ๗ - ผู้ประกอบการยังไม่ได้ขึ้น

ทะเบียน สินค้าOTOP  
5 นางอําไพ  ยาวิลาส ผลิตขนมครองแครง หมู่ ๘ - ผู้ประกอบการยังไม่ได้ขึ้น

ทะเบียน สินค้าOTOP  
6 นางเจียมจิตร์  อรัณยภาค ผลิตขนมกระหรี่พัฟ หมู่๘ - ผู้ประกอบการยังไม่ได้ขึ้น

ทะเบียน สินค้าOTOP  
7 นายสุรพงษ์  สะแกทอง กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปทุมมา 

หมู่ ๑๓ 
๑๐ ผู้ประกอบการ/กลุ่ม ยังไม่ได้

ขึ้นทะเบียน สินค้าOTOP 
 

ที่มา: งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลหนองหาร (๒๕๕7) 
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2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลต าบลหนองหาร  
   
 2.2.1  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลหนองหาร 
  เทศบาลตําบลหนองหาร มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  องค์ประกอบแบ่งได้  
2  ส่วน  คือ 
  1) สภาเทศบาลต าบลหนองหาร ทําหน้าที่นิติบัญญัติ และควบคุมฝุายบริหาร  ประกอบด้วย  สมาชิก
สภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในหมู่บ้าน จํานวน 12 คน แบ่งเป็น 2 เขต เขตละ 6 คน อยู่ใน
ตําแหน่งคราวละ 4 ปี มีประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน รองประธานสภา จํานวน 1 คน และเลขานุการสภา 
จํานวน 1 คน ซึ่งนายอําเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล ตามมติของสมาชิกสภาเทศบาลตําบล      หนองหาร 
        -  ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองหาร (นางวันทนา  มงคล)      จํานวน 1 คน 
        -  รองประธานสภาเทศบาลตําบลหนองหาร (นายณรงค์ศักดิ์  ดวงรัตน์)      จํานวน 1 คน 
        -  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองหาร (นายโชคชัย  อินยา)     จํานวน 1 คน 
        - สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหาร จํานวน 9 คน (เสียชีวิตและยังไม่มีการเลือกตั้งซ่อม จํานวน 1 คน) 

บัญชีรายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร 
                   สมาชิกสภาเทศบาลมีจ านวน 12 คน แบ่งเป็น 2 เขต เขตละ 6 คน ดังนี้ 
 
    สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑ 
๑. นายประยูร  กองเงิน 
๒. นายสุรสิทธิ์  ต่อนคําสนธ ์(เสียชีวิตเมื่อ 23 มีนาคม 2558 และยังไม่มีการเลือกตั้งซ่อม) 
๓. นายโชคชัย  อินยา 
๔. นายโชติอนันต์  อินทุใสตระกูล 
๕. นายณเรศ  นาแก้ว 
๖. นายสมศักดิ์  ก๋องเงิน 
 
    สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒ 
๑. นายณรงค์ศักดิ์  ดวงรัตน์ 
๒. นายประสงค์  ดงรําคาญ 
๓. นางวันทนา  มงคล 
๔. นางสาวเชษฐสุดา  เคหา 
๕. นายกฤษณะ  ปารมี 
๖. นายจันทร์แก้ว  ป๎ญญาเป็ง 
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                  2) คณะผู้บริหารและฝ่ายประจ า 
                    2.1) คณะผู้บริหาร  ทําหน้าที่บริหารกิจการของ เทศบาล  ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี  1  คน                  
รองนายกเทศมนตรี  2  คน  เลขานุการนายก เทศมนตรี  จํานวน  1  คน และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 
คน ซึ่งนายกเทศมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง  
                      คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหาร มีดังนี้ 

- นายกเทศมนตรี (นางสุพิศ  เถียรทิม)                         จํานวน  ๑  คน  
- รองนายกเทศมนตรี (นายเรืองเดช  ชัยหงส์ , นางพัทธนันท์  อุ่นใจ)          จํานวน  ๒  คน  
- เลขานุการนายกเทศมนตรี (นายทินน์  สมณะ)                                   จํานวน  ๑  คน  
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (นายพุฒ  อุทาเลิศ)                          จํานวน  ๑  คน 

 
การบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหาร 

 คณะบริหารเทศบาลตําบลห นองหาร มีรูปแบบการบริหารงานในแบบการแบ่งงานบริหาร โดยมีรอง
นายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบ และดูแลภารกิจแต่ละ ด้าน  ซึ่งแบ่งตามความรู้ความสามารถ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขป๎ญหา หรือรับผิดชอบประเด็นการพัฒนาด้านต่างๆ  ดังนี้ 

๑) นายเรืองเดช  ชัยหงษ์  รอง นายกเทศมนตรีตําบลหนองหาร ลําดับที่ ๑ เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตําบลหนองหาร ให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานในภารกิจหน้าที่ ดังนี้ 

ส านักปลัด 
๑.๑ งานด้านความมั่นคง และยาเสพติด 
๑.2 งานปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย และการสื่อสาร 
1.3  งานพัฒนาชุมชน (งานเกษตร) 

     กองช่าง 
  ๒.๑ งานก่อสร้าง 
  ๒.๒ งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 

๒.๓ งานสาธารณูปการ 
๒.๔ งานธุรการกองช่าง 
 

๒) นางพัทธนันท์  อุ่นใจ รองนายกเทศมนตรีตําบลหนองหาร ลําดับที่ ๒ เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตําบลหนองหาร ให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานในหน้าที่ดังนี ้

ส านักปลัด 
๑.๑  งานธุรการ 
1.2  งานพัฒนาชุม (งานสวัสดิการและสังคม) 
1.3  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.4  งานการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 

           กองคลัง 
2.1  งานธุรการ 
2.2  งานพัฒนา และจัดเก็บรายได้ 
2.3  งานพัสดุ 
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  2.2) ฝุายประจํา  มีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเ ป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงาน และเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานประจําทั่ วไปของ เทศบาลตําบลหนองหาร  โดยแบ่งส่วนการบริห ารงานออกเป็น 3 กอง  มีลักษณะ
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตําบลหนองหาร ดังนี้ 
 

โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลต าบลหนองหาร 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

6.2  อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่  เทศบาลต าบลหนองหาร 
พนักงานเทศบาล (ข้าราชการ , ลูกจ้างประจํา , พนักงานจ้าง ) รวม  ๓๐  คน ดังนี้  
                -ปลัดเทศบาล (นายมงคล  รักษ์เลิศวงศ์)    จํานวน ๑ คน 

๑) สํานักปลัด  จํานวน 20 คน  แยกเป็น 
 -  พนักงานเทศบาลสามัญ   จํานวน  7  คน 
 -  ลูกจ้างประจํา    จํานวน  ๑  คน  
 -  พนักงานจ้างตามภารกิจ   จํานวน  3  คน   
 - พนักงานจ้างทั่วไป   จํานวน  9 คน   

๒) กองคลัง  จํานวน ๕ คน  แยกเป็น 
 -  พนักงานเทศบาลสามัญ   จํานวน  ๓  คน 
 -  ลูกจ้างประจํา    จํานวน  ๑  คน 
               - พนักงานจ้างทั่วไป     จํานวน ๑  คน     

๓) กองช่าง  จํานวน 7 คน  แยกเป็น 
 -  พนักงานเทศบาลสามัญ   จํานวน  ๒  คน 
 -  ลูกจ้างประจํา    จํานวน  ๑  คน  
 -  พนักงานจ้างตามภารกิจ   จํานวน  ๑  คน  
               - พนักงานจ้างทั่วไป    จํานวน  3  คน   
 
  
 
 
 

ผูบ้รหิาร 

ปลดัเทศบาล 

กองคลงั ส านกัปลดัเทศบาล กองช่าง 
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                   เนื่องจากประชากรในเขตเทศบาลตําบลหนองหารส่วนใหญ่ เป็นผู้ประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรม , 
รับราชการ , ค้าขาย , นักศึกษา และผู้ใช้แรงงานในอาชีพรับจ้างเป็นส่วนรอง มีรายได้ระดับ  ปานกลาง ถึงยากจน 
และจากการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว ประกอบกับพ้ืนที่เทศบาลตําบลหนองหารห่างจากตัวเมืองเพียง 
๒๐  กิโลเมตร และเป็นเขตชานเมือง รวมถึงมีสถานศึกษาขนาดใหญ่ตั้งอยู่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทําให้การ
คมนาคมสัญจรสะดวก ประชาชนในตัวเมือง  หรือจากท่ีอ่ืน ๆ ส่วนหนึ่งได้หลั่งไหลเข้ามาศึกษา และประกอบอาชีพ 
รวมไปถึงการที่การเคหะแห่งชาติได้มีการก่อสร้างหมู่ บ้านเอ้ืออาทรหนองหาร จึงทําให้มีประชากรเข้ามาตั้งรกราก
และอยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขต เทศบาลตําบลหนองหารเพิ่มข้ึนเป็นจํานวนมาก ทําให้การพัฒนาในเขตเทศบาลตําบล
หนองหารมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อัตราของบุคลกรของเทศบาลตําบลหนองหาร ไม่สอดคล้องกับภารกิจ 
หน้าที่ ๆ เพิ่มข้ึนกับอัตราการขยายตัวสู่ความเป็นเมือง จึงคาดการณ์ได้ว่า  ในอนาคตควรที่จะต้องดํา เนินการ คือ
การปรับอัตรากําลังบุคลากร กําหนดโครงสร้างขององค์กรอย่างเร่งด่วน รวมไปถึงการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ 
เพ่ือรองรับภารกิจ อํานาจ หน้าที่ ในฐานะเทศบาลตําบล ให้มีศักยภาพให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง  สะดวก
รวดเร็ว  สามารถแก้ไขป๎ญหาของประชาชนได้ตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ และดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม  
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2.2.2  งบประมาณ(สถานะทางการคลัง) 
  สถานะการคลังของเทศบาลตําบลหนองหาร ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 เป็นดังนี ้

 
ตารางท่ี 14 แสดงรายรับของเทศบาลต าบลหนองหาร ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2555-2558           

รายการ รายรับจริง 
ปี 2555 

รายรับจริง 
ปี 2556 

รายรับจริง 
ปี 2557 

ประมาณการ 
2558 

รายได้จัดเก็บ     
หมวดภาษีอากร 828,388.45 1,409,369.55 1,506,282.15 1,477,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  
และ 
ค่าใบอนุญาต 

988,346.20 1,586,652.65 1,754,846.70 1,656,700.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 128,646.96 195,601.04 226.779.15 190,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 89,279.00 209,959.00 166,528.26 172,000.00 
หมวดรายได้จากทุน - 4,341.00 30,000 30,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บ 2,034,660.61 3,405,923.24 3,684,436.26 3,525,700.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    

หมวดภาษีจัดสรร 11,161,406.94 14,866,754.61 13,531,518.18 14,320,500.00 
รวมรายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจ 
ดสรรให้องค์กรปกครอ ส่วน
ท้องถิ่น 

 14,866,754.61 13,531,518.18 14,320,500.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    

หมวดอุดหนุนทั่วไป 3,269,288.00 3,771,586.00 3,967,218.00 4,000,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3,269,288.00 3,771,586.00 3,967,218.00 4,000,000.00 

รวม 16,465,354.94 22,044,263.85 21,183,172.44 21,846,200.00  

 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 15 แสดงงบรายจ่ายเทศบาลต าบลหนองหาร ปีงบประมาณ พ .ศ.2555-2558 

งบรายจ่าย 
รายจ่ายจริง  
ปี 2555 

รายจ่ายจริง  
ปี 2556 

รายจ่ายจริง  
ปี 2557 

ประมาณการ 
ปี 2558 

จ่ายจากงบประมาณ     
งบกลาง 754,638.40 1,117,030.72 898,162.43 1,612,264.00 

เงินอุดหนุน 953,140.00 818,900.00 1,030,500.00 8,977,496.00 
งบด าเนินการ 5,385,070.68 5,353,377.48 6,424,802.20 7,598,240.00 

บุคลากร 5,317,610.06 6,685,231.00 7,602,962.00 2,674,200.00 
รายจ่ายอื่น 33,495.00 33,495.00 831,128.00 35,000.00 
งบลงทุน 1,542,780.00 2,604,287.00 2,979,734.00 949,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 13,986,734.14 15,812,821.20 19,769,288.63 21,846,200.00 
รวมรายจ่าย 13,986,734.14 16,612,321.20 19,769,288.63 21,846,200.00 
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2.2.3  เครื่องมือ , อุปกรณ์ และยานพาหนะ 
           1) เครื่องคอมพิวเตอร์  
                          - สํานักปลัดเทศบาล              จํานวน  10  เครื่อง 
                          - กองคลัง               จํานวน    4  เครื่อง    
                          - กองช่าง                            จํานวน   3  เครื่อง 
                          - งานกิจการสภา                    จํานวน   1  เครื่อง 
                          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ              จํานวน   1  เครื่อง 
            2) เครื่องพิมพ์ดีด 
                          - สํานักปลัดเทศบาล                จํานวน  2  เครื่อง  
                          - กองคลัง                             จํานวน  -   เครื่อง 
                          - กองช่าง                              จํานวน  -   เครื่อง 
             3) เครื่องพิมพ์ 
                          - สํานักปลัดเทศบาล                 จํานวน   5  เครื่อง  
                          - กองคลัง                              จํานวน   3  เครื่อง 
                          - กองช่าง                              จํานวน   2   เครื่อง 
                          - งานกิจการสภา                      จํานวน   1  เครื่อง 
                          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ                จํานวน   1  เครื่อง 
              4) เครื่องถ่ายเอกสาร 
                          - สํานักปลัดเทศบาล                 จํานวน   1  เครื่อง(รอจําหน่าย) 
              5) รถยนต์  
                          - สํานักปลัดเทศบาล                 จํานวน   2  คัน 
              6) รถจักรยานยนต์ 
                          - สํานักปลัดเทศบาล                 จํานวน   2   คัน  
                          - กองช่าง                               จํานวน   1   คัน 
              7) รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 
                          - สํานักปลัดเทศบาล                 จํานวน   2   คัน  
              8) รถบรรทุกเทท้าย 
                          -กองช่าง                                จํานวน   2  คัน 
              9) รถกู้ชีพ-กู้ภัย   
                          - สํานักปลัดเทศบาล                 จํานวน   1  คัน  
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2.3  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลหนองหาร 
                จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแ ละสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11  
จากวิสัยทัศน์ที่ว่า “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ” , แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ.2557-2560 , แผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) , ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช. ยึดถือเป็นแนวทาง , ค่านิยมหลักของคนไทย  
12 ประการ  นโยบายหลัก 11 ประการของรัฐบาล และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ (พ.ศ. 2559-2561) ประกอบกับนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลหนองหาร  โดยจะเห็นได้ว่ามี
ความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนํามาเป็นแนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการ นํา
ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่  พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันใน ท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือ เตรียมความพร้อมคน  สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ สภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  โดยให้
ความสําคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชน ให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งสร้ างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม  และความคิด
สร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ี
ยั่งยืนของ ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   เทศบาลตําบลหนองหาร  จึงได้กําหนดจุด ยืนทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ  “เป็นเมืองสวยงามน่าอยู่  มุ่งสู่ต าบลแห่งคุณภาพชีวิต เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่
คุณธรรม พร้อมน าความสามัคคี มีสภาพแวดล้อมที่ดี และสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อให้ชุมชนมีรา กฐานที่เข้มแข็ง ปลอดยาเสพติ ด”     
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บทท่ี  3 
แผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหาร พ.ศ.2559-2563 

 

-การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

3.1.1 การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  

แผนระดับชาติ ประเทศไทยได้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาแล้ว  10 ฉบับ  และป๎จจุบัน
กําลังอยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11   โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีความต่อเนื่องจากแนวคิดข องแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10  โดยยังคงยึดหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา ” ในทุกมิติ 
แต่การประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว และสร้างความม่ันใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืน  และสร้าง
ความสุขให้กับคนไทย  จํา เป็นต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างรอบ ด้านและวาง
จุดยืนในการพัฒนาระยะยาว 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 
      แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ปี พ .ศ.2570 ซึ่งกําหนดไว้ว่า 
“คนไทยภาคภูมิใจในสังคมไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิติแห่งความพอเพียง ยึดม่ันในวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ท่ัวถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง อยู่
ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคง
ด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคม
ภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 
               วิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้กําหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเปูาหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีลําดับความสําคัญสูง ดังนี้  
วิสัยทัศน์ 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
พันธกิจ 

     1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ  ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต  ได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  ทุก
ภาคส่วนไดร้ับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส  
เป็นธรรม 

    2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
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3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้  ความคิดสร้างสรรค์  และภูมิ
ป๎ญญา สร้างความม่ันคง ด้านอาหารและพลังงาน  ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4) สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน  รวมทั้ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย  ใจ สติป๎ญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม 

และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการ

ผลิตสินค้าและบริการบนฐานป๎ญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน  มีความม่ันคงทางอาหาร
และพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ํา 

4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา 
สมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายหลัก 

1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้
เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ํากว่า 5.0 คะแนน 

2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีสุขภาวะดีขึ้น  มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น 

3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ  ให้ความสําคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพรวม
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ  3.0 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ  เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40.0 

4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง
เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
ตัวช้ีวัด 

1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุด 
ร้อยละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เสน้ความยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่
สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 

2) จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สัดส่วนประชากรที่
เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา อัตราการปุวยด้วยโรค
ไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 

3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟูอ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ 

4) คุณภาพน้ําและอากาศ ร้อยละของพ้ืนที่ปุาไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหัวเปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 
 การพัฒนาประเทศให้มั่นคง สังคมสงบสันติ  และประชาชนดํารงชีวิตอย่างมีความสุข  ภายใต้
กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่คาดการณ์ได้ยากและมีแนวโน้มรุนแรงทั้งการเมือ งในประเทศ 
วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและส่งผลกระทบวงกว้าง ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  
11  จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันทั้งเพ่ือปูองกันป๎จจัยเสี่ยงต่างๆ  และเสริมรากฐานของประเทศ ด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง  
รวมทั้งสร้างโอกาสให้ประเทศสามารถเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์ที่มีลําดับความสําคัญสูง  
ในมิติสังคมเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  การลดความเลื่อมล้ําในสังคม  การพัฒนาการศึกษาท่ีเชื่อมโยง
ไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ส่วนมิติเศรษฐกิจมุ่งปรับโครงสร้างการผลิตให้มีคุณภาพ  ก ารลงทุนที่มี
ประสิทธิภาพและการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้สามารถเพ่ิมรายได้สูงข้ึน  และยกระดับเป็นชนชั้นกลาง  ขณะที่มิติ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญ  6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
(1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

1. การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ยงและสร้าง
โอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 

2. สร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมตามสิทธิพึงมีพึงได้  เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับป๎จเจกและ
สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 

3. การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและสร้างการมีส่วนร่วมในเชิง
เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี  

4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟูนเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
 (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

1. การส่งเสริมคนไทยให้มีการเกิดที่มีคุณภาพ มีการกระจายที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่  
2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 

 3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4. เสริมสร้างค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยที่ดีมาขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทย 
(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและม่ันคงของอาหารและพลังงาน  

1. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
          2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า 

3. สร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
4. สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน 
5. สร้างความม่ันคงด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร 
6. ปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความสมดุลด้านอาหารและพลังงาน 

(4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
 2. การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม 
 3. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ  เท่าเทียมและเป็นธรรม 
          4. บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 
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 (5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจทาง
เศรษฐกิจ 
 1. พัฒนาความเชื่อมโยงด้านขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ 
 2. พัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
 3. สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 4. เข้าร่วมภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ 
 5. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทั้งทางบกและทางทะเล  รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
(6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
 1. การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 2. การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิต  และบริการเพื่อนําไปสู่สังคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 4. การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 5. การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  เพื่อให้สังคมมีความ
ยืดหยุ่นและมภีูมิคุ้มกัน 
 6. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของชาติ 
      ยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country  Strategy)  จัดทําขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดชลบุรี 
เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการทํางานร่วมกันในปีงบประมาณ 2556 และเป็นกรอบ 
ในการจัดทํางบประมาณปี 2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทํางานร่วมกันในรอบปี
ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลัก 56 แนวทางการดําเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ 
ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทําเนียบ
รัฐบาล  เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย 8 
ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร ์ 30 
ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดําเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 
2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  วิสัยทัศน์  :  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่ งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาค  และเป็น
ธรรม” 
  หลักการของยุทธศาสตร์  :  “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อความ สมดุล และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
  วัตถุประสงค์  : 1. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่ 
    2. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าป๎จจุบัน) 
    3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์) 
   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  : 1. การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม 
    2. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ 
    3. การลดรายจ่าย 
    4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
          ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดําเนินการ คือ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปาน
กลาง   (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการดําเนินการ 
 เป้าหมาย  : เศรษฐกิจขยายตัว  รายได้ต่อหัวเพ่ิมข้ึน 
 
 ประเด็นหลัก      แนวทางด าเนินการ 
1. ด้านเกษตร         1.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพ่ือผลิตสินค้าเกษตร 

1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา 
2. ด้านอุตสาหกรรม      2.1 แผนทีก่ารใช้ที่ดิน (Zoning) เพ่ืออุตสาหกรรม 

2.2 กําหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, 
etc.) 
2.3 การเพ่ิมขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล 
2.4 การนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า 
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3. การท่องเที่ยวและบริการ       3.1 แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว 

3.2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ 2 ล้าน
ล้านบาทต่อป ี
3.3 ไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Tourism ของภูมิภาค 

4. โครงสร้างพื้นฐาน      4.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน 
4.2 การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT 
4.3 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคอาเซียน 

5. พลังงาน    5.1 นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่
เหมาะสม 
5.2 การลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน 
5.3 การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกใน
อาเซียน 

6. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค    6.1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ 
และการลงทุนเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 
6.2 แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน 
6.3 ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern 
seaboard 
6.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

7. การพัฒนาขีดความ สามารถในการแข่งขัน       7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (100 ดัชนีชี้วัด)   
7.2 การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern 
Thailand 

8. การวิจัยและพัฒนา      8.1 ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP 
8.2 Talent Mobilityการใช้ประโยชน์จากกําลังคนด้าน S & T

 8.3 การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks 
8.4 การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน 

9. การพัฒนาพื้นที่และเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาส 9.1 การพัฒนาเมืองหลวง 
จากอาเซียน     9.2 การพัฒนาเมืองเกษตร 

9.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
9.4 การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว 
9.5 การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ 
9.6 การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ 
9.7 การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทุน 
9.8 ป๎จจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20 แนวทางการ
ดําเนินการ 
เป้าหมาย  : ความยากจนลดลง มีการกระจายรายได้มากข้ึน  เพื่อลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน  
10. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา    10.1 ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อน

วัย เรียน และการใช้ ICT ในระบบการศึกษา เชน่ แท็บเล็ตและ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น) 

  10.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
11. การยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐาน  11.1 การจัดระบบบริการ กําลังพล และงบประมาณ 
บริการสาธารณสุข    11.2 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคม 
      อาเซียน  

11.3 สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

12. การจัดสวัสดิการสังคม และการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก  12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส  
สตรี และผู้ด้อยโอกาส    ความเท่าเทียม คุณภาพชีวิต 

12.2 กองทุนสตร ี
13. การสร้างโอกาสและรายได้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง 13.1 กองทุนตั้งตัวได ้
และขนาดย่อม (SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน    13.2 กองทุนหมูบ่้าน 

13.3 โครงการ SML 
13.4 โครงการรับจํานําสินค้าเกษตร 

14. แรงงาน 14.1 การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
14.2 การจัดการแรงงานต่างดําว 
14.3 การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอก
ระบบตามกฎหมาย อย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

15. ระบบยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา  15.1 การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 
16. การต่อต้านการคอร์รัปชั่น สร้างธรรมาภิบาล 16.1 การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม 
และความโปร่งใส     16.2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน   
17. การสร้างองค์ความรู้เรื่องอาเซียน  17.1 ภาคประชาชน 

17.2 ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ 
17.3 บุคลากรภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 11 
แนวทางการดําเนินการ 
เป้าหมาย  : ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 
 

18. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 18.1 พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แห่ง เพื่อ
ความยั่งยืน 

19. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)       19.1 การประหยัดพลังงาน 
19.2 การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code) 
19.3 ส่งเสริมการดําเนินงาน CSR เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

20. นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม     20.1 ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม 
20.2 การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ 

21. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการ  21.1 การปลูกปุา 
บริหารจัดการน้ํา                                              21.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
22. การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ                   22.1 การปูองกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and  
                                                                   adaptation) 
                                                                    22.2 การปูองกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)  
 ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดําเนินการ 
เป้าหมาย  : กลไกภาครัฐมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส 
23. กรอบแนวทางและการปฏิรูปกฎหมาย  23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ 

23.2 เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม 
23.3 ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจํากัดต่อการพัฒนา
ประเทศ 

24. การปรับโครงสร้างระบบราชการ   24.1 เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการ
ทํางานของภาครัฐด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการ
จัดการแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
24.2 ปูองกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น 
24.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ E – 
Service 

25. การพัฒนากําลังคนภาครัฐ      25.1 บริหารกําลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีใน
ป๎จจุบัน และเตรียมพร้อมสําหรับอนาคต 
25.2 พัฒนาทักษะและศักยภาพของกําลังคนภาครัฐ และเตรียม
ความพร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

26. การปรับโครงสร้างภาษี 26.1 ปรับโครงสรา้งภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้ 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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27. การจัดสรรงบประมาณ 27.1 พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุน

การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 
28. การพัฒนาสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน  28.1 สํารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   28.2 บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 
29. การแก้ไขป๎ญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบ 
และเสริมสร้างความม่ันคงในอาเซียน  และส่งเสริมการพัฒนาในพ้ืนที่ 3 จังหวัด     

ชายแดนภาคใต้ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 2555 
- 2559 
29.2 การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน 

30. การปฏิรูปการเมือง         30.1 กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
      
นโยบายเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 
เป้าหมาย : เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างเอกภาพและความม่ันคงของอาเซียน  
1. สร้างความพร้อมของไทยเข้าสู่อาเซียนและเวทีโลก  

- พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ขยายการจัดท้า MRA ด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  
- พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกําลังคน โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษา

สําคัญอ่ืนๆ ในอาเซียน และการจัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานวิชาชีพ 
- พัฒนาบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งจัดตั้ง ASEAN Unit ในหน่วยงานภาครัฐ 
- สร้างความตระหนักรู้เรื่องอาเซียน ฝึกอบรมและใช้สื่อประชาสัมพันธ์ตามกลุ่มเปูาหมาย 

2. กฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคการค้าและการลงทุน และสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ 
- ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับพันธกรณี อาทิ เร่งรัดการออกกฎหมาย CBTA 5 ฉบับ และปรับปรงุกฎหมาย

กํากับดูแลธุรกิจ เพื่อให้เกิดความม่ันใจของนักลงทุน ลดอุปสรรคในการค้าการลงทุน (ease of doing business) เร่งรัด
การจัดทําข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) และปรับปรุงกฎหมายแรงงานและการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ 
3. ชายแดน 

- พัฒนาด่านและเมืองชายแดน : พัฒนาประสิทธิภาพด่านที่เป็นประตูเชื่อมโยงการค้า เช่น เร่งรัดการเปิดด่าน
ถาวรทีบ่้านพุน้ําร้อนเพ่ือรองรับทวาย และเร่งรัดระบบ National Single Window เชื่อมโยงหน่วยงานภายในประเทศ
และ ASEAN Single Window 
4. การเชื่อมโยงเพ่ือการค้าการลงทุน (Connectivity) 

- เชื่อมโยงโครงข่ายถนน เช่น ทางหลวงเชื่อมโยงกับทางหลวงอาเซียนผ่าน 10 ด่านสําคัญ พลังงาน รับซื้อ 
ไฟฟูาจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

- ICT เชื่อมโยงโครงข่ายเคเบิลใตน้้ําระหว่างประเทศ พัฒนาระบบเพ่ือการเตือนภัยพิบัติ 
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม 

- การศึกษา ปรับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาให้ตรงกันและสร้างมาตรฐานหลักสูตรร่วม 
แลกเปลี่ยนบุคลากรกัน 
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- การกระจายระบบสวัสดิการให้มีประสิทฺธิภาพและครอบคลุม สร้างโอกาสการเข้าถึงระบบสวัสดิการของ
ผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองสิทธิแรงงานโยกย้ายถิ่น บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน 
6. เสริมสร้างความมั่นคงในอาเซียน 

- ระบบยุติธรรม กําหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการเข้าถึงและสร้างโอกาสการเข้าถึงระบบยุติธรรมที่เป็น
มาตรฐานสากล โดยยึดความเสมอภาคและเป็นธรรม 

- การลักลอบเข้าเมือง ควบคุมการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย และร่วมกับภาคีสมาชิกในการต่อต้านการก่อการ
ร้ายข้ามชาต ิ

 
 
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

            ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะได้แถลงต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 มีเนื้อหาโดยสรุปว่า  การเข้าบริหารราชการแผ่นดินใน
ครั้งนี้ แม้จะเป็นการใช้อํานาจและทํา หน้าที่ตามกฎหมายดังที่รัฐบาลก่อนๆ  เคยปฏิบัติมา  แต่ก็มีเงื่อนไขและเงื่อน
เวลาบางประการ อันทําให้รัฐบาลนี้แตกต่างจากรัฐบาลอ่ืนๆ อยู่บําง ในด้านเงื่อนไข รัฐบาลนี้เข้ามาสืบทอดงานและ
สานต่อภารกิจจากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) ได้เคยกําหนดแนวทางการแก้ป๎ญหาของประเทศไว้
ก่อนแล้วเป็น  3 ระยะตั้งแต่เม่ือเข้าควบคุมอํานาจการปกครองประเทศเม่ือวันที่        22 พฤษภาคม 2557 โดย
ระยะแรก ได้มุ่งเน้นระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใช้กําลังและอาวุธสงครามก่อความรุนแรง แก้ไขผลกระทบจาก
การที่รัฐบาลและรัฐสภาก่อน หน้านั้นอยู่ในสภาพที่ไม่อาจปฏิบัติ หน้าที่ได้ตามปกตินานกว่า  6 เดือน ตลอดจนได้เร่ง
แก้ไขป๎ญหาความเดือดร้อนเฉพาะ หน้าของประชาชน  และมุ่งนําความสงบสุข  ความสงบ กลับคืนสู่ประเทศจาก นั้น
เพียง 2 เดือน ก็เข้าสู่ ระยะที่สอง ด้วยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว  การจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
(สนช.) การเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 และการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดนี้  
หลังจากนั้น  คสช.จะลดบทบาทและภารกิจเป็นที่ปรึกษาแล ะทํางานร่วมกับคณะรัฐมนตรีในการพิจาณาหรือแก้ไข
ป๎ญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือความม่ันคงของชาติ  ส่วนที่จะตามมาในเร็ววันคือ  การจัดตั้ง สภาปฏิรูป
แห่งชาติ และคณะธรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  เพ่ือออกแบบวางรากฐานทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมอัน
มั่นคงให้แก่ประเทศก่ อนจะส่งผ่านไปสู่  ระยะที่สาม  คือ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร  และการจัดการ
เลือกตั้งทั่วไป  เงื่อนไขดังกล่าวถือเป็นพันธกิจที่รัฐบาลจะยังคงยึดม่ันและดําเนินการต่อไปโดยที่มาตรา  19 ของ
รัฐธรรมนูญฉบับป๎จจุบัน  ได้กําหนด หน้าที่ของรัฐบาลไว้  3 ประการเป็นครั้งแรก  คือ 1) การบริหารราชการ
แผ่นดิน 2) การด าเนินการให้มีการปฏิรูปใน ด้านต่างๆ 3) การส่งเสริมความสามัคคีและควา มสมานฉันท์ของ
ประชาชนในชาติ รัฐบาลจึงขอกําหนดนโยบายให้สอดคล้องกับหน้าที่ทั้ง 3 ประการดังกล่าวด้วย 
                ในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลมีนโยบาย 11 ด้าน โดยได้นํายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ว่าด้วยการเข้าใจ  เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มาเป็นหลักสําคัญ  ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมพอควรแก่ฐานะ ความมีเหตุผล  และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็น
แนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 แนวทางของ  คสช. และความต้องการของประชาชน  
เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบาย  ซึ่งนโยบายทุก ด้านต้องการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรการ ปกครองทุกระดับ  
ตั้งแต่ท้องถิ่นถึงประเทศ  ต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนและต้องการให้ประชาชนเกิด ความชัดเจน  รู้
ล่วงหน้าว่าประเทศจะก้าวทางไหน เพ่ือเตรียมตัวได้ถูกต้อง 
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นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
               สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณี
การปกครองของไทย  รัฐบาลจึงถือเป็น หน้าที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและ
ปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ  โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย  มาตรการทางสังคมจิตวิทยาและมาตรการทา ง
ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผู้คะนองปาก  ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย  มุ่งสั่นคลอน
สถาบันหลักของชาติ โดยไม่คํานึงถึงความรู้สํานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ้านวนมาก  ตลอดจนเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริ ย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน  ทั้งจะ
สนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ส่งเสริมให้เจ้า หน้าที่สถานศึกษา  ตลอดจนหน่วยงา น
ทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน  สามารถน้ําหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการ
พัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตา มโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิด
ประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 
๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
              ๒.๑ ในระยะเร่งด่วน  รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียนในกิจการ  ๕ ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดนการสร้างความม่ันคงทางทะเล  การแก้ไขป๎ญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ  การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือน บ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการ
ทางทหารร่วมกันของอาเซียนโดยเน้นความร่วมมือ เพ่ือปูองกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง  ๆ และการแก้ไขป๎ญหาเส้นเขต
แดนโดยใช้กลไกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
การบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน  โดย
ใช้ระบบเฝูาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดให้ป๎ญหายาเสพติด การค้าอาวุธ 
การค้ามนุษย ์การกระท้าอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นป๎ญหาเฉพาะหน้าที่ต้อง
ได้รับการปูองกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการป๎ญหาอ่ืน  ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่อ งให้
เบ็ดเสร็จ เช่น ป๎ญหาสถานะและสิทธิของบุคคลการปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่าง ดําว เป็น
ต้น 
              ๒.๒ เร่งแก้ไขป๎ญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยนํายุทธศาสตร์เข้าใจ  เข้าถึง และ
พัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี  ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ  สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ควบคู่กับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็นพหุสังคม  ขจัดการฉวยโอกาส
ก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ําเติมป๎ญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าห น้าที่ฝุายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิม
ระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายป๎ญหาได้ 
              ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบปูองกันประเทศ ให้ทันสมัย มีความพร้อมใน
การรักษาอธิปไตย  และผลประโยชน์ของชาติ  ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ  ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการปูองกันประเทศ  ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือนําไปสู่การพ่ึงพา
ตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์สามารถบูร ณาการคว ามร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ ภาคเอกชนในอุตสาหกรรม
ปูองกันประเทศได้พร้อมทั้ง น้ําศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  การปูองกันบรรเทา
สาธารณภัย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความม่ันคงภายในโดยมุ่งระดมสรรพกําลังจากทุกภาคส่วน
ทั้งในระดับชุมชน  ท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ  โดยเฉพาะอาเซียนและประชาคมโลก  ให้สามารถดําเนินงาน
ร่วมกันเป็นเครือข่ายได้ 
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                 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักก ารที่ว่านโยบ ายการต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบสําคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน  ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือ
สังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม  
เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโ ยชน์ของคนไทยในต่างแดน  การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา  วัฒนธรรม 
การค้าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 
๓. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
                 ความเหลื่อมล้ํา ในสังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของ ป๎ญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลายของ
ประชาชน จึงมีนโยบายที่จะดําเนินการดังนี้ 
                 ๓.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส  อาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคง แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน  
รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส  และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย  พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน  โดยให้แรงงานทั้ง
ระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน  ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและ
การดําเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน  เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่และของประเทศโดยรวม  
นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากข้ึน 
                ๓.๒ ปูองกันและแก้ไขป๎ญหาการค้ามนุษย์  รวมถึงป๎ญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองการทารุณกรรมต่อแรงงาน
ข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก  และป๎ญหาคนขอทานโดย การปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับท่ี
จําเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 
                ๓.๓ ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้
มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้
ตามอัตภาพ  พัฒนาศักยภ าพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 
               ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาร ะต่อสังคม ในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลใน บ้าน สถานพักฟ้ืน และ
โรงพยาบาล  ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน  ชุมชน และครอบครัว  รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลัง
สําหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
              ๓.๕ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลายเนื่องจากการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยสร้าง
ความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
             ๓.๖ จัดระเบียบสังคม  สร้างมาตรฐาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าห น้าที่ของรัฐ
และประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้
แล้ว 
             ๓.๗ แก้ป๎ญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล้าเขตปุาสงวนโดยการกระจายสิทธิการถือครอง
ให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้า  และออกมาตรการปูองกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองข องผู้ที่มิใช่เกษตรกร  
ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสํา รวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย  แก้ไขป๎ญหาเขตท่ีดินทับซ้อนและแนวเขตพ้ืนที่ปุาที่ไม่
ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ 
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๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
                รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมา
ใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้ 
                ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้  พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ  ประกอบอาชีพ
และดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม  เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้  โดยเน้น
การเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพื้นที่  ลดความเหลื่อมล้า  และพัฒนากําลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่  ทั้ง
ในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
               ๔.๒ ในระยะเฉพาะ หน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณส นับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจ้าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา  และปรับปรุงแ ละบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส  จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึ กษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน  โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
              ๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม  ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาส
ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอํานาจการบริหารจัด
การศึกษาสู่สถานศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม  โดยให้
สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
              ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอ ดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้
เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งใน ด้านความรู้ 
ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ป๎ญหาการรับฟ๎งความเห็นผู้อ่ืน  การมีคุณธรรม  จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี  โดย
เน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
              ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน
ท้องถิน่ที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
              ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มี
วุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองเช่น  การเรียนทางไกล  การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น รวมทั้งปรับ
ระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็น
สําคัญ 
             ๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน  ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
สําคัญในการปลูกฝ๎งคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ใน
สังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
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                ๔.๘ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม  ภาษาไทยและภาษาถ่ิน  ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศ าสตร์และความเป็น
ไทย นําไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน  ระดับชาติ ระดับภูมิภาค  และระดับนานาชาติ  ตลอดจน
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
               ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล  และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล  เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและ
เพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
               ๔.๑๐ ปลูกฝ๎งค่านิยมและจิตสํา นึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพื้นท่ีสาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
               รัฐบาลจะวางรากฐาน  พัฒนา และเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการ ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
ของประชาชนโดยเน้นความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพดังนี้ 
                ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่ างมีคุณภาพโดยไม่
มีความเหลื่อมล้ํา ของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ  และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
                ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวยแล้วจึงมารักษา  สร้างกลไก
การจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางปรับระบบการจ้างงาน  การกระจายบุคลากรและ
ทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้างบุคลากรเพื่อจัดบริการ
สาธารณสุขโดย  รัฐเป็นผู้กํากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุม
และเป็นประโยชน์ต่อทุกฝุาย 
               ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของร ะบบเฝูาระวังโรคระบาด  โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ํา  โดยมี
เครือข่ายหน่วยเฝูาระวัง  หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค  และหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้นการ
แพร่กระจายได้อย่างทันท่วงท ี
              ๕.๔ ปูองกันและแก้ไขป๎ญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอัน น้ําไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต  โดยการ
ร่วมมือระหว่างฝุายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพ่ือปูองกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ 
              ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ  ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มี น้ําใจนักกีฬา มี
วินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท  และมีความสามัคคี  อีกท้ังพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับ
นานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 
              ๕.๖ ประสานการทํางานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือปูองกันและแก้ป๎ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
และป๎ญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญการปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์  โดยจัดให้มีมาตรการและ
กฎหมายที่รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นท่ีเป็นป๎ญหาใหม่ของสังคม 
             ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข  โดยจัดให้มีบุคลากร
และเครื่องมือที่ทันสมัย  และให้มีความร่วมมือทั้งระห ว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ  
โดยเฉพาะในการปูองกันและรักษาโรคที่มีความสําคัญ 
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๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
                ความไม่สงบทางการเมืองที่ดํา เนินมานานกว่า  ๖ เดือนจนถึงกลางปีนี้  มีผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง
อย่างมาก แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ดํา เนินการกระตุ้นเศรษฐกิจจนเริ่มฟ้ืนตัวแล้ว  แต่ก็ยังไม่อาจขยายตัว
เต็มตามศักยภาพ นอกจากนั้น ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงหล ายเรื่อง เพ่ือที่จะสร้าง
พ้ืนฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและม่ันคง ตั้งแต่การจัดเก็บภาษีซึ่งยังไม่ เพียงพอต่อการบริหาร
และพัฒนาประเทศอย่างเต็มศักยภาพ  ป๎ญหาหนี้ภาครัฐ  การใช้พลังงานอย่างฟุุมเฟือย  ตลอดจนป๎ญหาการใช้น้ําใ น
ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม  ซ่ึงขาดแคลนเป็นประจํา ในฤดูแล้ง ในขณะที่มีน้ําท่วมบ่อยครั้งในฤดูฝน  ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ  รัฐบาลจะดํา เนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น  ๓ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้อง
ดําเนินการทันที  ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขป๎ญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่  และระยะยาวที่ต้องวางรากฐา นเพื่อความ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
                ๖.๑ ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นกํา หนด
ภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ี คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทํา ไว้ โดย
ติดตามให้มกีารเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น  รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญ
เปล่า เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 
                ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบ แห่งชาติได้จัดทํา ไว้ โดย
นําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ .ศ. ๒๕๕๘ ที่ให้ความสําคัญในการบูรณา
การงบประมาณและความพร้อมในการดํา เนินงาน รวมทั้งนํา แหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย  เพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  ประหยัด ไม่ซ้ําซ้อน และมีประสิทธิภาพ  ทบทวนภารกิจที่มี ลักษณะ
ไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจําเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือแสดง
ความโปร่งใส  เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ  ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับ
กระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้ม ี
ระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า 
๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติส่งเสริมการ
ลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว  และนําโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานปร ะเภทที่มีผลตอบแทนดี  เช่น โครงการ
ขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครมาจัดทําเป็นโครงการลงทุนร่วมกับเอกชน  ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี
ทั้งในวงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์ และตลาดการเงิน 
             ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ท่ีเหมาะสมด้วยวิธีการต่าง  ๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต  การช่วยเหลือใน
เรื่องป๎จจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแ ลราคาสินค้าเกษตร
ประเภทที่ราคาต่ําผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร 
                ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว  เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา  เป็นต้น ให้สะดวกรวดเร็วขึ้นตลอดจนลดขั้นตอนของกระบวนการ ด้าน
ธุรการและเอกสารอื่น ๆ ที่จะช่วยให้ระบบการส่งสินค้าเร็วขึ้น พร้อมทั้งแสวงหาตลาดที่มีศักยภาพเพ่ือขยายฐานการ
ส่งออกซ่ึงครอบคลุมถึงการค้าชายแดนที่มคีวามสําคัญมากข้ึน 
                ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจาก
การประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทําได้ และสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอํา นวย
ความสะดวกที่เก้ือกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดด
เด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
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และสุขภาพ เช่น น้ําพุร้อนธรรมชาติ  ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน  รวมทั้งพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในประเทศทั้งท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่  โดยเน้นการให้ความรู้และเพ่ิมมาตรฐาน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม  ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว 
                 ๖.๗ ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อที่จะสนับสนุนการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 
                ๖.๘ แก้ป๎ญหาน้ําท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่และป๎ญหาขาดแคลน น้ํา
ในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล  ซ่ึงน้ําความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร  โดยระดมความคิ ดเพ่ือหาทาง
ปูองกันไม่ให้เกิดน้ํา ท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์ น้ําท่วมในปี ๒๕๕๔ และหาวิธีที่จะแก้ป๎ญหาน้ํา ท่วมเฉพาะพ้ืนที่ให้
ลดลงโดยเร็ว  ไม่กระทบต่อพืชผลส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิดการขาดแคลน น้ําเพ่ือการเกษตรนั้น  รัฐบาลจะเร่ง
ดําเนินการจัดสร้างแหล่งน้ําขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกให้มากท่ีสุด ซึ่งจะสามารถทํา ได้ในเวลา
ประมาณ ๑ ปี 
                ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง  ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่
เหมาะสมระหว่าง น้ํามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศและให้
ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุุมเฟือย  รวมถึงดําเนินการให้มีการสํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ํา มันดิบ
รอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และดําเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟูาเพ่ิมข้ึนโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน  ทั้งจาก
การใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด  ด้วยวิธีการที่เปิดเผย  โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมิตร
ต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 
                ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน  โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงอัตรา
ภาษีเงินได้ไว้ในระดับป๎จจุบัน  ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตรา ภาษีทางด้านการค้าและ
ขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่  ซึ่งจะเก็บจากทรัพย์สิน  เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  โดย
ให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุดรวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้
น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น 
                ๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดข้ึนในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา  ซึ่งมีจํานวนสูงมากกว่า  ๗๐๐,๐๐๐ 
ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน  ๕ ปีข้างหน้า อันจะทําให้เหลืองบประมาณเพ่ื อการลงทุนพัฒนาประเทศ
น้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด  และยืดระยะเวลาช้าระคืนให้
นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต 
                6.๑๒ ในระยะยาว  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งและคมนาคม ด้านคมนาคมทางบกโดยเริ่ ม
โครงการรถไฟฟูาขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟูาเชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพ่ือลด
เวลาในการเดินทางของประชาชนและเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  เพ่ือตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปท้าต่อได้ทันที  ด้าน
คมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี  ๒ ท่าอากาศยานดอนเมือง  และท่าอากาศยาน
สากลในภูมิภาคส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาค  เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทาง
อากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศ การซ่อม
บํารุงอากาศยาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับ
สากล รวมทั้งการใช้ท่าอากาศยานในภูมิภาคเสริมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง  เช่น ท่า
อากาศยานอู่ตะเภา เป็นต้น และด้านการคมนาคมทางน้ําโดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทาง 
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ลําน้ําและชายฝ๎่งทะเล  เพ่ือลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการเร่งรัดพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝ๎่งที่
ท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือชายฝ๎่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน  ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในล้า น้ําเจ้าพระยาและปุาสักมี
การใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ําลึก 
                 ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน
ระดับนโยบาย  หน่วยงานกํากับดูแล และหน่วยปฏิบัติ ที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานกํากับดูแลระบบราง  เพ่ือท้า
หน้าที่กําหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยโครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม  การลงทุน  การ
บํารุงรักษา และการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ  รวมทั้ง
พิจารณาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสาขาขนส่งและการประกอบกิจการ 
โลจิสติกส์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในป๎จจุบัน  และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ  รวมทั้งสนับสนุนให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในภาคขนส่งเพ่ิมข้ึน 
               ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ โดยจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจนพร้อมทั้ง กําหนดเปูาหมายและมาตรการที่จะแก้ไขป๎ญหา
และฟ้ืนฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจที่มีป๎ญหา ด้านการเงินและการ ดําเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  ตลอดจนพิจารณา
ความจําเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ป๎จจุบัน  เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจ
เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและพัฒนากลไกการ กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่เข้มแข็ง  
เพ่ือให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม  คํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศส่วนร วม คุ้มครองผู้ใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการประชาชนได้ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ รวมทั้งมีการบริหารจัดการหนี้ทั้งในส่วน
ที่รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพ่ือลดภาระทางการคลัง 
                 ๖.๑๕ ในด้านเกษตรกรรม ดําเนินการใน ๒ เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง  ๆ เช่น การแบ่งเขตเพ่ือปลูกพืชผลแต่ละชนิด  และการสนับสนุนให้
สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออกได้  
แล้วแต่กรณี  เพ่ือให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง  ซึ่งจะช่วยคาน อํานาจของกลุ่มพ่อค้า
เอกชนที่มีอยู่ในป๎จจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น 
                ๖.๑๖ ในด้านอุตสาหกรรม  ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  ตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา โดยการพัฒนาวัตถุดิบและ
กระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิป๎ญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป  เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตรและแก้ไขป๎ญหาที่สํา คัญของประเทศ  เป็นต้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  ส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูง 
เพ่ือปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัต ิ
                 ๖.๑๗ เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการเพ่ิมองค์ความรู้ใน ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต  ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจั ดการภายในองค์กร  ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและการ
ขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพท่ีชัดเจนทั้งใน ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
และบริการทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ 
บริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ 
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                 ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง  
ซึ่งจะท้าให้ทุกภาคเศรษฐกจิก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและ
การค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง  ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์  ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์  อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล  อุปกรณ์
โทรคมนาคมดิจิทัล  และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจ บริการอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง  ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงาน สําคัญของ
ประเทศชาติในเรื่องนี ้และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 
๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
                การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่  ณ สิ้นปี ๒๕๕๘ จะเกิด
ประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก  หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่ องต่าง ๆ ให้พร้อม การเร่งดําเนินการ
เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความเชื่อมโยง ด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์  ด้านกฎระเบียบ  การอํานวยความ
สะดวกทางการค้า  การพัฒนาด่านชายแดนและการเตรียมการ ด้านทรัพยากรมนุษย์  จะส่งเสริมบทบาทและการใช้
โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนใ ห้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทย
ร่วมกับประชาชนอาเซียน 
                ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ  การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคมท่ีเชื่อมโยง
ระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง /ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การท้าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกันในอาเซียน  รวมทั้งการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าการลงทุนภายใต้กรอบความ
ร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีท่ีมีผลใช้บังคับแล้ว เร่งขยายการจัดท้าข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของสินค้า ด้าน
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให้ความ สําคัญต่อสินค้าท่ีประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้า
อุปโภคและบริโภค  รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธีการศุลกากรให้สะดวก  ลดขั้นตอนต่าง  ๆ หรือ
ยกเลิกข้ันตอนบางเรื่อง  และปรับระบบภาษีและการ อํานวยความสะดวกอ่ืน  ๆ เพ่ือดึงดูดให้มีการตั้ง สํานักงาน
ปฏิบัติการประจ้าภูมิภาคท่ีกรุงเทพมหานคร  เพ่ือพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ  การค้า การ
ลงทุนของภูมิภาคได้ในที่สุด 
                 ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันข องผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงในการ
เคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และป๎จจัยการผลิตต่าง ๆ ที่เปิดเสรีมากข้ึน  โดยเฉพาะกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้  รวมทั้งสามารถ ดําเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการ
ในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อ นําไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ฐานการผลิต
สินค้าหลายชนิดและธุรกิจเก่ียวเนื่องที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศอ่ืนในอาเซียนมาเป็น
เวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่จะขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด  ซ่ึง
ช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลาย เพ่ือขายในตลาดต่าง  ๆ ได้มากขึ้น ทั้งในอาเซียนและใน
ตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
               ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาห กรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ทั้งแรงงานวิชาชีพ  
แรงงานมีทักษะ  และแรงงานไม่มีทักษะ  โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิ ชาชีพให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติโดยคํานึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน  ๘ กลุ่มท่ีมีข้อตกลง
การเปิดเ สรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผน ด้านการผลิตให้เพียงพอ  การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 
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และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น  การส่งเสริมการพัฒนาระบบก ารทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือใช้ในการ
ประเมินค่าจ้างแรงงาน 
                ๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน  
โดยเร่งขับเคลื่อนการ ดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่ น้ําโขง ๖ 
ประเทศ  (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝุายอินโดนีเซีย -มาเลเซีย -ไทย (IMT-GT) แผนความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิระวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง(ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอล สําหรับความร่วมมือหลากหลาย
สาขาวิชาการและเศรษฐกิจ  (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนซึ่ งจะช่วยสนับสนุนให้ความ
เชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
                ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูปเพื่อ
เพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน  เพ่ือยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาดที่
กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศและขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่พ้ืนที่ต่าง  ๆ 
ภายในประเทศด้วย 
                ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคม นาคม
ขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน  โดย
ปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน  พัฒนาระบบ  NationalSingle Window (NSW) และสิ่งอํานวยความสะดวกทาง
การค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่องโดยในระยะแรกให้ความ สําคัญกับด่านชายแดนที่ สําคัญ ๖ด่าน 
ได้แก่ ปาดังเบซาร์สะเดา  อรัญประเทศ  แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ ซึ่งจะท้าให้ระบบขนส่งและ       
โลจิสติกส์สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและการ
ขนส่งที่คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
                รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือนําไปสู่การผลิตและ
บริการที่ทันสมัยดังนี้ 
                ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือ มุ่งไปสู่เปูาหมายให้ไม่ต่ํา กว่า
ร้อยละ ๑ ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน  ๓๐ : ๗๐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ทั้งนี้ เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความ ก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืนที่มีระดับการพัฒนา
ใกล้เคียงกัน  และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ  
โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน 
                ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนทีเ่ชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้
กับการท้างาน  การให้บุคลากร ด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท้างานในภาคเอกชน  และการให้อุตสาหกรร ม
ขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
               ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ  ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ น้ํางานวิจัยและพัฒนาไป
ต่อยอดหรือใช้ประโยชน์  รวมทั้งส่งเสริมการจัดท้าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด  
เพ่ือให้ตรงกับความต้องก ารของท้องถิ่น  ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  โดยส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน 
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               ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ  เช่น ด้านพลังงานสะอาด  ระบบราง ยานยนต์ 
ไฟฟูา การจัดการน้ําและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย  และพัฒนา  และนวัตกรรมของไทยตามความ
เหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศส่งเสริมการใช้เครื่องมือ  วัสดุ และสินค้าอ่ืน  ๆ ที่เป็นผลจาก
การวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง  โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เอ้ือ อํานวย เพ่ือสร้าง
โอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ  ในกรณีที่จ้าเป็นจะต้องจัด ซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจาก ต่างประเทศ
จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 
                ๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านการวิจัยและ
พัฒนา  และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางป๎ญญาท่ี สําคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของ
ภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม  ทันสมัย และกระจายในพ้ืนที่ต่าง  ๆ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การตั้งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการสถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น 
๙. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร  และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 
                ในป๎จจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ท้าลายปุามากขึ้น  ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์  เช่น ปุาไม้ สัตว์ปุา พันธุ์พืช และแร่ธาตุถูกท้าลายหรือ นําไปใช้ประโยชน์
ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก ทั้งป๎ญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะขยะประเภทต่าง  ๆ ก็รุนแรงยิ่งขึ้น  
รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนดังนี้ 
                 ๙.1 ในระยะเฉพาะ หน้า เร่งปกปูองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์  ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ ปุา โดยให้
ความสําคัญในการแก้ไขป๎ญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  จัดท้าแนวเขตท่ีดินของรัฐให้ชัดเจน  เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์
สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดย น้ําระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ  ปรับปรุงกฎหมายให้
ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  โดยเฉพาะในพ้ืนที่ปุาต้น น้ํา
และพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ีมีความสําคัญเชิงนิเวศ  กําหนดพื้นที่แนวกันชนและที่ราบเชิงเขาให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การปลูก
ปุาเพ่ือปูองกันภัยพิบัติและปูองกันการบุกรุกปุา  ขยายปุาชุมชน  และส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเ ศรษฐกิจในพ้ืนที่
เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากปุาธรรมชาติ  รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์  เช่น โครงการปลูกปุาเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ  โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น 
                ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว  สร้างโอกาสในการเข้าถึงและแบ่งป๎นผลประโยชน์อันเกิดขึ้นจาก
การใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  ความมั่นคงทาง ด้าน
อาหาร สุขอนามัยสนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน  และการพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งให้การคุ้มครอง
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 
               ๙.๓ ในระยะต่อไป  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน  และแก้ไขก ารบุกรุกท่ีดินของรัฐโดยยึดแนว
พระราชดําริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับปุาได้  เช่น กําหนดเขตปุาชุมชนให้ชัดเจน  พ้ืนที่ใดท่ีสงวนหรือกันไว้
เป็นพื้นที่ปุาสมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดพ้ืนที่ใดสมควรให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ก็จะผ่อนผัน
ให้ตามความจําเป็นโดยใช้มาตรการทางการบริหารจัดการ  มาตรการทางสังคมจิตวิทยา  และการปลูกปุาทดแทนเข้า
ดําเนินการ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้อ่ืนอันเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจชุมชนที่ต่อเนื่อง
เพ่ือให้คนเหล่านั้นสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ดินยัง เป็นของรัฐจะจัดทําฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหารจัดการ จัดทําทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐ ปรับปรุงกลไกการบริหาร 
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จัดการที่ดินของรัฐและเอกชนให้มีเอกภาพเพ่ือท้า หน้าที่กําหนดนโยบาย ด้านที่ดินในภาพรวม  และปรับปรุงกลไก
ภาษีเพ่ือกระจายการถือครองที่ดิน เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์  แต่รับรองสิทธิร่วม
ในการจัดการที่ดินของชุมชน  กําหนดรูปแบบที่เหมาะสมของธนาคารที่ดินเพ่ือให้เป็นกลไกในการ นําทรัพยากรที่ดิน
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
                ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  จัดให้
มีแผนบริหารจัดการทรัพยากร น้ําของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้การจัดทําแผนงานโครงการ  ไม่เกิดความซ้ําซ้อน มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ  
และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากร น้ํา โดยจัดตั้งหรือ กําหนดกลไกในการบริหาร
จัดการน้ําพร้อมทั้งมีการนําเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการน้ําและการเตือนภัย 
                ๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ  ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค  เพ่ือสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้แก่ประชาชน  โดยให้ความสําคัญในการเร่ง รัดแก้ไขป๎ญหาการจัดการขยะเป็นลํา ดับแรก 
ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือ นํากลับมาใช้ใหม่ใ ห้มากท่ีสุด เร่งกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
กําจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก  ในพ้ืนที่ใดท่ีสามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็น
พลังงานก็จะสนับสนุนให้ดําเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น  จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ  
โดยกําหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะ
ชุมชน สําหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์  และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบ กํากับติดตามตรวจสอบและ
เฝูาระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง  รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอั นตรายที่เกิดจากการรั่วไหล  และการ
เกิดอุบัติเหตุ  ให้ความสําคัญในการจัดการอย่างครบวงจร  และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเด็ดขาดในระดับพ้ืนที่  จะเร่งแก้ไขป๎ ญหาในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรม หลักของประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิต ิทั้งการลดและขจัดมลพิษ การฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม  รวมทั้งการพัฒนา
ปรับปรุงขีดความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ 
                ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา  ประกอบด้วยบุคลากร  งบประมาณและ อํานาจตามตัวบท
กฎหมาย ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก  หรือเป็นอุปสรรคต่อ
การทํามาหากินและการ ดํารงชีวิตได้  แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา  ระบบราชการและเจ้า หน้าที่บางส่วน
กลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ  เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของ
โลก ทั้งยังไม่อาจใช้เป็นกลไกเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง  ใช้เวลามากมีการขอ
อนุญาตซ้ําซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จําเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการ
เข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชันส ร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ํา ในสังคม ไม่
จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศดังท่ีปรากฏในผลการ สํารวจหรือรายงานประจํา ปีของหน่วยงาน
ต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการทํา ธุรกิจในประเทศ
ไทยมาแล้วรัฐบาลจึงมีนโยบายดังนี้ 
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              ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการใน ด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ  ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น  ทบทวนการจัดโคร งสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มี อํานาจหน้าที่ซํ้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดย นําเทคโนโลยีมาใช้  แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส  ชัดเจน 
สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนจัดระบบอัตรา กําลังและปรับปรุง ค่าตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม  ยึดหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่การ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลาง  และการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ  
และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล้า
ดับความจ้าเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดําเนินการได ้
                 ๑๐.๒ ในระยะแรก  กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว  
ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย  กําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  ขั้นตอนที่แน่นอน  ระยะเวลา
ดําเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใสมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา  หรือใช้อํานาจโดยมิ
ชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน  ในระยะเฉพาะ
หน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท้าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจํา วัน
เป็นสําคัญ 
                ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกท้ังในรูปแบบ
การเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้อง เดินทางเข้ามายังส่วนกลาง  ศูนย์บริการ
สาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง  ๆ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม  ณ จุดเดียว 
(One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
                ๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการปูองกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน้ําระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ เจ้าหน้าที่
ฝุายต่าง ๆ 
                ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝ๎งค่านิยม  คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้า หน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด  ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง  ๆ ที่ไม่จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร  หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต  เช่น 
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ  ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว  ใช้เวลานาน  ซํ้าซ้อน
และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
               ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ  โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระ สําคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็น
เรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุก ด้านทั้งจะเร่งรัดการ ดําเนินการต่อผู้กระท้าการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งใน
ด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ  และเปิดเผยผล
การประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน้ํากรณีศึกษาที่เคยเป็นป๎ญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน 
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การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที ่การมีผลประโยชน์  
ขัดแย้งหรือทับซ้อน  ซึ่งได้มีค้าวินิจฉัยขององค์กรต่าง  ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้ วมาเป็นบทเรียน ให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 
              ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง  ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง  เฝูา
ระวัง ตรวจสอบเจ้า หน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การ ดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือ
ขัดขวาง 
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
                ในสังคมท่ีอารยะ  การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเป็น ใหญ่  ไม่ใช่ตัวบุคคลหรือ อําเภอใจของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปกครองย่อมเป็นสาระสําคัญ แต่หลักนิติธรรมจะเป็นที่ยอมรับนับถือได้มิใช่เพียงสักแต่ว่ามีกฎหมาย  หาก
กฎหมายเหล่านั้นต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการของประชาชน  เป็นธรรม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
ทั้งต้องมีกระบวนกา รยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่ายมีมาตรฐานตามหลักสากล  ทันสมัยและเป็นธรรมด้วย  มิฉะนั้นจะ
กลายเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งและการโกรธแค้นชิงชังไม่สิ้นสุด รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่องดังกล่าวดังนี้ 
                 ๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเท ศและกฎหมายอื่น  ๆ ที่
ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม  ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ  เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน  การ
ประกอบธุรกิจหรือไม่เอ้ือต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศโดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่และระดม
ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งดําเนินการ 
                 ๑๑.๒ เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มี หน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํา กฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว  สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้าง
ขึ้น และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน  การดําเนินคดี
ปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง  ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และเก้ือกูลการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 
                ๑๑.๓ ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
                  ๑๑.๔ น้ําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการ ดําเนินคดีทุก
ขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม  และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตามผลและ น้ําไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ 
                 ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  
โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย  รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือ คนจนและผู้ด้อยโอกาส  
คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม  โดยเน้นความ
สุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ  ความเป็นธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ  และการไม่แอบอ้างฉวยโอกาสโดย
ทุจริตจากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว 
                ๑๑.๖ น้ํามาตรการทางการเงิน ภาษ ีและการปูองกันการฟอกเงินมาใช้ในการปูองกันและปราบปรามผู้
มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระทําผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์  แรงงานทาส  การก่อ
การร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ 
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แนวทางการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ ของ คสช. 
เราต้องน้อมนํายุทธศาสตร์พระราชทาน  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ  คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ด้วยความมีเหตุผล  พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี  ภายใต้เงื่อนไข
ความรู้คู่คุณธรรมสําหรับความสําคัญของการพัฒนาประเทศ  เราจะต้องมีการพัฒนาแบบองค์รวม  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา  โดยต้องสร้างความสมดุลทัง้  คน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่
พร้อมและเพียงพอสําหรับคุณภาพของคนไทยจะดีข้ึน  ถ้าหากเราทําได้อย่างนั้น  จะมีหลักประกันความ มั่นคงทาง
เศรษฐกิจสังคมท่ีหลากหลาย  มีความยากจนลดลง  ต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมเป็นอย่าง
แรก การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และการสร้างความโปร่งใสใน การบริหารจัดการภาครัฐ  รวมทัง้ 
การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม  และการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําใน
สังคมไทย สําหรับวิสัยทัศน์  คสช. อันนี้เราได้กําหนดไว้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 คือ
สังคมจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 
ส าหรับยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยัง่ ยืน 
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมัน ่คงของอาหารและพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยัง่ ยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน 
7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง  การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับ  
ประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม  เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอน าคตให้
ทัดเทียมกับอาเซียน และประชาคมโลก 
9. ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น อย่างยั่งยืน 
 
ค่านิยมหลักของคนไทย 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในป๎จจุบัน 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญํู ต่อพ่อแม ่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งป๎น 
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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10. รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จําหน่าย และขยาย 
กิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝุายต่ํา หรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 
12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  
 
 
  

                            แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่
วิสัยทัศน์   “นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่งบนฐานของความสง่างามทางวัฒนธรรม  และ 

ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนระดับสากล” 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล 
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่ง 

ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาต ิ
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย 
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาต ิ
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่บนพื้นฐานความสง่างามทางวัฒนธรรมล้านนา 

เป้าประสงค์รวม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2558– 2561) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและย่ังยืน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: 

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ต้นน้ําถึง
ปลายน้ําเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม 

ประกอบด้วยกลยุทธ์   
1. ยกระดับห่วงโซ่อุปทานอาหารให้มีความเชื่อมโยงกับสินค้าเกษตรในพื้นที ่
2.   สร้างและพัฒนาป๎จจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชน   
     และท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตอบสนองความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย 
4.  ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นสู่การผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ
คนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:   

สังคมน่าอยู่ 
ประกอบด้วยกลยุทธ์   
1. สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาที่มีศักยภาพ 
3. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ 
4. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชากร 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: 

เพื่ออนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม   

ประกอบด้วยกลยุทธ์   
๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูปูองกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2. เสริมสรา้งความร่วมมือและเครือข่ายในการปูองกัน ควบคุมลดและขจัดมลพิษ 
3. พัฒนาเทคโนโลยีและเพ่ิมประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนให้เหมาะสมและ

ยั่งยืน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: 

ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดนมั่นคงปลอดภัย 
ประกอบด้วยกลยุทธ์   
1.  บูรณาการแก้ไขป๎ญหาด้านความมั่นคงและอาชญากรรม 
2.  เสริมสร้างความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดนและความสัมพันธ์กับประเทศ เพ่ือนบ้าน 
3.  การปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและเป็นธรรม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: 
 ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส เป็นธรรม และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

ประกอบด้วย     กลยุทธ์   
 1.พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

2.เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมร่วมกับเครือข่ายการพัฒนากับทุกภาคส่วน 
3.ส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
4.เสริมสร้างระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัย และสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 

 เปูาประสงค์ 
  การพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ แรงงาน เกษตรกร วิสาหกิจ และธุรกิจ เพื่อให้ขีดความสามารถในการแข่งขันมีมาตรฐานระดับสากล  
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 

1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ประกอบด้วย 4 
กระบวนการ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวก 
3) ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพสูงขึ้น  
4) ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาด 

1.2 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจอย่างเหมาะสม ประกอบด้วย 4  
กระบวนการ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ  
2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้  
3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการให้บริการทางธุรกิจ 
4) ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงทางธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ  

1.3 ส่งเสริม และพัฒนาให้เกิดความเชื่อมโยงในธุรกิจการเกษตรที่เป็นธรรมอย่าง  
   เป็นระบบ  ประกอบด้วย 4  กระบวนการ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ทางการเกษตรที่เหมาะสม  
2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพป๎จจัยพ้ืนฐานและป๎จจัยสนับสนุนทางการเกษตร 
3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของสินค้าเกษตร 
4) ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร 

1.4 ส่งเสริม และพัฒนาการใช้ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นนํามาต่อยอดในการผลิตและการบริการเชิงธุรกิจ
อย่างมีคุณค่า   ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ดังนี้ 

                               1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ/กลุ่มอาชีพต่างๆท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน 
                               2) ส่งเสรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีศักยภาพเหมาะกับตลาด 
                               3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 
                               4) ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงธุรกิจท้องถิ่นสู่ธุรกิจที่เป็นระบบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างสังคมแห่งความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค์     มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืนและส่งเสริมให้สังคมน่าอยู่เพ่ือชุมชนเข้มแข็งประกอบด้วย 4  กลยุทธ์ 
 2.1 สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต   
                 ประกอบด้วย 3 กระบวนงาน ดังนี้ 
  1) พัฒนาเพิ่มเติมองค์ความรู้ที่จําเป็นสําหรับท้องถิ่นและชุมชน 
  2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานและยั่งยืนในทุกระดับ 
  3) เสริมสร้างการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของภูมิภาคและ ASEAN 
 2.2  ส่งเสริมภูมิป๎ญญาและทุนวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย 3 กระบวนงาน ดังนี้ 
  1) บริหารจัดการองค์ความรู้ทางภูมิป๎ญญาและทุนทางวัฒนธรรม 
  2) ถ่ายทอดภูมิป๎ญญาจากรุ่นสู่รุ่น 
  3) เสริมสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ล้านนา 
 2.3  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ ประกอบด้วย 4 กระบวนงาน ดังนี้ 
  1) การส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักศาสนา 
  2) สร้างค่านิยมเชิดชูคนดี 
  3) เสริมสร้างชุมชนสมานฉันท์และน่าอยู่ 
  4) ขยายโอกาสให้ทุกภาคส่วนในการทํางานเพื่อสังคม 
 2.4  พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร  
ประกอบด้วย 4  กระบวนงาน ดังนี้ 
  1) เสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวม 
  2) พัฒนาคุณภาพคนให้เหมาะสมตามช่วงอายุและสถานการณ์ป๎ญหา 
  3) พัฒนาคุณภาพแรงงานและโอกาสในการสร้างรายได้ 
  4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด   
เป้าประสงค์   เชียงใหม่มีความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพตามเกณฑ์ 
                    มาตรฐานประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 
 3.1 มุ่งพัฒนาความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
 3.2 มุ่งเน้นการลดข้อขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงาน  
 3.3  มุ่งเน้นการบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความม่ันคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน   
เป้าประสงค์  ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พ้ืนที่ชายแดนมั่นคงปลอดภัย 

กลยุทธ์    มุ่งบูรณาการหน่วยงานด้านความม่ันคงและส่งเสริมสนับสนุน  ความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อ
แก้ไขป๎ญหา  ประกอบด้วย 4  กระบวนงาน 

1) การสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมในการบริหารจัดการต่อภัยคุกคาม 
2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
3) การพัฒนาสร้างมาตรฐานการบริหารการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
4) การพัฒนาป๎จจัยสนับสนุนการปูองกันการแก้ไขป๎ญหาและการฟื้นฟูร่วมกัน  

  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ  
เป้าประสงค์ : ประชาคมเชียงใหม่มีส่วนร่วมพัฒนา บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะสูงในการให้บริการ  
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 
 5.1 พัฒนาความสามารถบุคลากร มุ่งเน้นจริยธรรม ICT และการให้บริการที่เป็นเลิศ  
 5.2 เสริมสร้างความพร้อมในระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน   

5.3 ส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ  
5.4. เสริมสร้างการทํางานเชิงรุก และเครือข่ายภาคีการพัฒนาจากทุกภาคส่วน 
  

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด / จังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน สู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา  
             สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่”  
1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพ่ือสร้างสรรค์บรรยากาศท่ีสวยงาม มี

เสน่ห์ 
เป้าประสงค์ 
๑) กลุ่มจังหวัดมีบรรยายกาศสวยงามและมีเสน่ห์โดยใช้วิถีชีวิต เรื่องราว สถานที ่ตานาน ประวัติศาสตร์ 
ความเชื่อ และค่านิยมของกลุ่มจังหวัดสนับสนุนการท่องเที่ยว 
๒) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์น่าอยู่ ปราศจากมลพิษ ทางส่งิ แวดล้อม 
กลยุทธ์ 
๑) กําหนดอัตลักษณ์ของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
๒) สร้างสรรค์และปรับแต่งอัตลักษณ์ของท้องถิ่นให้มีความชัดเจนและโดดเด่นเพื่อให้  
เกิดความอุดมสมบูรณ์ สวยงาม และมีเสน่ห์ 
๓) ถ่ายทอดอัตลักษณ์อย่างเป็นรูปธรรม 
1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้น ผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพ หัตถสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว 
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          เป้าประสงค์ 

๑) มีการพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์  
๒) รายได้จากการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยว รวมถึงสินค้าและบริการที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว   
เพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ 
๑) สร้างบรรยากาศกระตุ้น ให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์ 
๒) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม 
๓) การสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดเชิงรุกท้ังในและต่างประเทศ  
 

  1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการ
จัดประชุมและนิทรรศกาศ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

เป้าประสงค์ 
๑) เกิดบรรยากาศที่ดึงดูดการค้าการลงทุนที่สร้างมูลค่าเพ่ิมโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรม  
สุขภาพ อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ(MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
๒) มูลค่าการลงทุนที่เก่ียวเนืองกับอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัดประชุม 
และนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพิ่มข้ึน 
กลยุทธ์ 
๑) การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมเปูาหมาย  
๒) ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มฐานธุรกิจการค้าและรูปแบบการลงทุนแบบใหม่ในอุตสาหกรรมเปูาหมาย  
๓) ยกระดับธุรกิจการค้าการลงทุนบริการและพัฒนาการตลาดเชิงรุกให้แข่งขันได้ในระดับสากล  
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่(พ.ศ. 2559 - 2561) 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่  
“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเข้าใจในป๎ญหาและศักยภาพของท้องถิ่นโดย

การมีส่วนร่วมของชุมชน”  
  

พันธกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรมตามกฎหมาย

บัญญัติ  
3. ส่งเสริมบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
4. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์การปูองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสม 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานท่ี
เหมาะสม 

ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
การคมนาคม
และขนส่ง 
สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชนอย่าง
ทั่วถึง ภาค
เกษตรกรรม
สามารถสร้าง
และกระจาย
ผลผลิตได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานการ
คมนาคม
ขนส่งที่จําเป็น 

1. พัฒนาเส้นทางการคมนาคมและขนส่ง  เช่น ถนน สะพาน ฯลฯ ที่เหมาะสม  
สามารถตอบสนองความ จําเป็นและความ ต้องการของคนในท้องถิ่น  มีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
2. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของถนนให้ได้มาตรฐานท่ีดี  มีความปลอดภัยใน
การเดินทางและขนส่งสินค้า  รวมถึง จัดให้มีสัญญานไฟจราจร ปูายเส้นทาง 
ระบบไฟฟูาส่องสว่างที่เหมาะสมเพียงพอ 

  1.2 พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานทาง
การเกษตร
เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

1. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภคด้านการเกษตรและชลประทาน  เช่น อ่าง
เก็บน้ํา ฝายชะลอน้า  ฝายแม้ว คู คลอง หนอง บึง พื้นที่แก้มลิง  และระบบ
ชลประทานทีมุ่่งเน้นประโยชน์เพื่อการเกษตร 
2. ปรับปรุงและ พัฒนาสาธารณูปกา รที่สามารถเพิ่มศักยภาพและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น  โดยเฉพาะการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
สร้างมูลค่าเพิ่มและลดค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้า  เช่น การจัดตั้งดูแลตลาด
กลางรับซื้อ -ขาย การก่อสร้างโรงสีชุมชน  โรงปุ๋ยอินทรีย์  ห้องเย็น ลานตาก
พืชผลการเกษตร เป็นต้น 

  1.3 
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
โครงสร้างพื้น
ฐานรองรับ
การ
เจริญเติบโต
ของท้องถิ่น 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  ให้สามารถวางแผนตัดสินใจในการพัฒนา ได้ตามลําดับ
ความสําคัญ ความจําเป็นเร่งด่วน ลดความซ้ําซ้อนของโครงการ สามารถกําหนด
แนวทางในการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
ต่อการลงทุน 
2. จัดทําผังเมือง  เพื่อกําหนดนโยบายและควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  พื้นที่
เพาะปลูกอาคารบ้านเรือน  และโรงงาน เพื่อให้การพัฒนา พื้นที่เป็นไปอย่างมี
ทิศทาง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
3. บํารุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีการพัฒนา เช่น ถนน คู 
คลอง ทางระบายน้ํา ไฟฟูา ประปา ตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสียในชุมชน 
เพื่อให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ดี ประชาชนสามารถใช้บริการ
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 
  1.3 พัฒนาการ

บริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน 

4. ผลักดันให้เกิดระบบการให้บริการสาธารณะและขนส่ง
มวลชน ที่เช่ือมโยงกับท้องถิ่นอื่น อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถรองรับการใช้งานของประชาชนในท้องถิ่น และ
นักท่องเที่ยวในและต่างประเทศอันเนื่องมาจากการเข้า
ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตาม
แนวทางปรัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เกิดภูมิคุ้มกัน
ทางเศรษฐกิจ ท้องถิ่นมีการ
พัฒน าด้านการท่องเที่ยว 
วิสาหกิจในชุมชน มีความ
พร้อมแข่งขันและรองรับ
ผลกระทบจากการเข้าร่วม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) 

2.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และสร้างภูมิคุ้มกัน
ระบบเศรษฐกิจ 

1. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานการ
ผลิตทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด  โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ผสมผสานกับวิถี ชีวิตดั้งเดิม  บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมของ
ชุมชนเป็นสําคัญ 
2. ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  และมีความยั่งยืน ตลอดจน
การรณรงค์และส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัยเพื่อการบริโภคและการผลิตเพื่อจําหน่ายใน
ชุมชน 

  2.2 พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ /กลุ่ม
อาชีพต่างๆ และ
ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
รองรับ AEC 

1. ศึกษา รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการ
รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  เพื่อให้
สามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับการเปลี่ย นแปลง
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาความรู้ผู้ประกอบการในท้องถิ่น ในด้านการ
บริหารจัดการธุรกิจ ประกอบด้วย การตล าด การผลิต /
การบริการ การบริหารจัดการและการเงิน โดยมุ่งเน้น
พัฒนาบุคลากร ทักษะแรงงาน การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
เพิ่มมูลค่า ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐา น มี
ประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าอาเซียน  
3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น 
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ชุมชนมีอํานาจ
ในการต่อรองการจัดหาป๎จจัยการผลิต เพื่อลดต้นทุนใน
การผลิต ตลอดจนแสวงหาโอกาสทางการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศร่วมกันในลักษณะกลุ่มเครือข่าย 
4. ส่งเสริมการนําระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้ในการ
บริหารจัดการธุรกิจ เพื่มประสิทธิภาพในการผลิต การ
ออกแบบเพื่อเพิ่มคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า /
บริการ การตลาดและการขายที่เชื่อมโยงสู่ตลาดภายนอก 
เป็นต้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ชุมชนยึดถือและปฏิบัติ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิด
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ 
ท้องถิ่นมีการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว วิสาหกิจ
ในชุมชน มีความพร้อม
แข่งขันและรองรับ
ผลกระทบจากการเข้า
ร่วมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

2.3 ส่งเสริมการค้า
การลงทุนที่เกิด
ประโยชน์ในท้องถิ่น 

1.  เสริมสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการค้า
การลงทุนในท้องถิ่น เช่น บูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อป รับปรุงกฎระเบียบ ลดข้อจํากัดต่าง ๆ 
จัดตั้งกองทุน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการสามารถในท้องถิ่นดําเนินธุรกิจได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2.  การสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการออมใน
ทุกระดับชุมชนเศรษฐกิจ การขยายธุรกิจบนพ้ืนฐาน
ของความเข้าใจและความพร้อมของชุมชน ลดสิ่งจูงใจ
ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะเก็งกําไรหรือไม่
ก่อให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง 

  2.4  ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่สอดคล้อง
กับศักยภาพชุมชนและ
เกิดประโยชน์ต่อคนใน
ท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนทั้งกิจกรรม
การท่องเที่ยวเดิมและเพิ่มกิจกรรมใหม่ เช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ  และเชิงนิเวศ  ที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี บน
พื้นฐานของการมีส่วนร่วม เห มาะสมกับศักยภาพและ
เกิดประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น 
2.  สร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่น  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยว  ในการพัฒนาและ ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่กิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักทั้งใน
ระดับประเทศและตา่งประเทศ 
3. สนับสนุนให้เกิดชุมชนตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จ
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้าง
แรงจูงใจและเป็นต้นแบบในการขยายผลความสําเร็จ
ไปสู่ชุมชนอื่นๆ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ชุมชนมีจิตสานึกและมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติเพื่อ
ปูองกันและแก้ป๎ญหาใน
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการ
อนุรักษ์ระบบนิเวศ 

3.1 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 

1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนักในคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการผลิตและบริโภคที่ส่งผล  
กระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริม  สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่ม
ต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง  ในการปูองกัน 
แก้ไขป๎ญหาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริม กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน เช่น
การปลูกปุาในพื้นที่ต้นนํ้า พื้นที่สาธารณะ สร้างฝายต้น
น้าลาธาร โดยให้ชุมชนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการริเริ่ม
ดําเนินการและภาครัฐให้การสนับสนุน 
4. กําหนดบทบัญญัติข้อบังคับและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  ปรับปรุงกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่  การกําหนดขอบเขตพื้นที่  
(Zoning) อย่างเป็นรูปธรรม  และนํากฎระเ บียบมา
บังคับใช้อย่างจริงจัง 

  3.2 การควบคุม ปูองกัน 
แก้ป๎ญหาขยะและ
มลภาวะในชุมชน 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและแก้ไขป๎ญหา
สิ่งแวดล้อม  เช่น ป๎ญหาน้าเสีย  ขยะมูลฝอย  โดย
ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดําเนินการด้วยตนเองมากขึ้น
อย่างต่อเน่ือง 
2. การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริ หารจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะมีการคัดแยกที่
เหมาะสม มีการกําจัดขยะอย่างถูกวิธี และสร้าง
ประโยชน์จากขยะในชุมชนรวมถึงการดูแลรักษาแม่นํ้า
ลําคลองไม่ให้เน่าเสีย 
3. ส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่มและเครือข่ายในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุม ชน 
เช่นการแก้ป๎ญหาหมอกควันและไฟปุาและอุทกภัย 
และบูรณาการในการบริหารจัดการป๎ญหาสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานภาครัฐและภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
4. สร้างองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานการหาต้นแบบ
ที่ดีในการบริหารจัดการขยะและมลภาวะเพื่อนําม า
เป็นแบบอย่างแนวทางปฏิบัติ ขยายผลสู่ชุมชนและ
ท้องถิ่นอื่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กร
ภาคเอกชนเช่นการพัฒนาระบบการกําจัดขยะมูลฝอย 
การแก้ไขป๎ญหาหมอกควันและไฟปูา การแก้ไขป๎ญหา
นํ้าเสียและแม่นํ้า ลําคลอง 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

  3.3 ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน
และการอนุรักษ์
พลังงาน 

1. ส่งเสริม สนับสนุนและนํา งานวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทนมาใช้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน  โดยเริ่มจากหน่วยงาน ภาครัฐ  และขยายผล
ต่อไปยังภาคอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  ที่อยู่อาศัยและ
อื่นๆ 
2. ให้ความรู้ ปลูกจิตสานึกและสร้างแรงจูงใจของคนใน
ท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน  การใช้พลังงานทดแทน 
โดยเปรียบเทียบให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นต่อ
ตนเองและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น 

ชุมชนและองค์กร
ภาคสังคมใน
ท้องถิ่น สามารถ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิป๎ญญาอันเป็น
เอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นของตนให้
ดํารงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน 

4.1 พัฒนาองค์
ความรู ้
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น
ในเชิงองค์รวม 

1. สร้างเครือข่ายบุ คลากรหรือกลุ่มบุคคลเกี่ยวกับการ ร้ง
สรรค์ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมและการรวบรวมภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น ให้เป็นแกนหลักในการศึกษา รวบรวมภูมิ
ป๎ญญาในท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
2. สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการสืบค้นภูมิป๎ญญา/ 
อัตลักษณ์ท้องถิ่น  เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน  เช่น 
การใช้วัด  สถานศึกษา พิพิธภัณฑ์ หรือสถานท่ีที่เหมาะสม
ในการจัดการเรียนการสอน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่นให้เยาวชนและผู้ที่สนใจ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุง
และใช้งานแหล่งเรียนรู้เดิมที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้และ
มีความน่าสนใจ 
3. ส่งเสริม  สนับสนุน ให้เกิด กิจกรรมการพัฒนาและ
สร้างสรรค์งานศิลปะ  ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ  เช่น 
การจัดนิทรรศการ การเสวนา การประชุมในชุมชน เพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างกลุ่มกิจกรรมศิลปะที่
เกี่ยวข้องกับภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 

  4.2 อนุรักษ์และ
ส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ในชุมชน 

1. ปลูกจิตสานึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับ
ครอบครัว  ซึ่งเป็นสถาบันรากฐานให้เด็กและเยาวชนใน
ชุมชน นอกเหนือจากสถาบันการศึกษา  เช่น  รณรงค์การ
ใช้ภาษา /การแต่งกายล้านนา  การอนุรักษ์อักษรเมือง  
ดนตรีพื้นบ้าน ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในโรงเรียนฯ  
รวมถึงการอนุรักษ์ด้านสถาป๎ตยกรรมต่างๆ  แห่งล้านนา  มี
การออกแบบหรือก่อสร้างโดยคงเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะ 
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4.3 การเผยแพร่
ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น
สู่ภายนอก 

2. ส่งเสริมชุมชนในการ สร้างกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรม
ล้านนาและคุณธรรมจริยธรรม  ในชุมน ส่งเสริมและจัด
กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าใน
ท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรมทางศาสนา 
3. สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการเผ้าระวัง
และปูองกนัผลกระทบจากการเข้ามาของวัฒนธรรม
ต่างชาติที่มีต่อวิถชีีวิตชุมชน 
 
1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร รายการ
โทรทัศน์ สื่อ online เป็นต้น เพื่อเผยแพร่ให้เกิดการรับรู้
ในวงกว้าง โดยมุ่งเน้นความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
2. จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่นไปยังสถานท่ีต่างๆภายนอก เช่น การจัดกิจกรรม 
Road show การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการรับรูใ้นวง
กว้างและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนาการศึกษา 
สาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนกลุ่มต่างๆ
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ
เยาวชน ผู้สูงอาย ุคน
พิการและผู้ประสบ
ป๎ญหาทางสังคม ได้รับ
บริการและสวัสดิการ
จากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
รวดเร็วและเป็นธรรมบน
พื้นฐานของการพึ่งพา
ตนเอง 

5.1 ส่งเสริม
การศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ  ที่เป็นการศึกษา
ทั้งในระบบและนอกระบบ  และการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่มีคุณภาพพร้อมท้ังเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ที่เหมาะสมและเพียงพอ
สําหรับประชาชน  กลุ่มอาชีพและการรวมกลุ่มตาม
อัธยาศัย  
2. ส่งเสริม  พัฒนาและยกระดับคุณภาพมา ตรฐาน
บริการทางศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดและ
สถานศึกษาอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเหลื่อมล้า
และสร้างโอกาสทางการศึกษาสาหรับประชาชนทุก
ระดับ  พัฒนาความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

  5.2 การส่งเสริมสุข
ภาวะที่ดีของคนใน
ชุมชน 

1. พัฒนาระบบสวัสดิการและบ ริการสุขภาพทางด้าน
สร้างเสริมสุขภาพ  ปูองกันโรค  รักษาพยาบาลและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน  โดยให้
ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกและ
ทั่วถึง 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมี ทักษะในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง  รวมถึงการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของคนใน
ชุมชน 
 

  5.3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตร ีคนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส 

1. รวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น  เพื่อจัดทํา
แผน กําหนดแนวทางในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้สูงอายุ ผู้ประสบป๎ญหาสังคม  ทั้งในด้านการศึกษา  
การพัฒนาอาชีพ การเขา้ถึงป๎จจัยการยังชีพ การผลิต 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมสาหรับ
ผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม  เช่น การจัดทําทะเบียนเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการรับบริการด้านต่าง ๆ เช่น
การสร้างทางลาดสําหรับผู้พิการ  การรักษาพยาบาล  
เป็นต้น 
3. ส่งเสริม  และพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน /ท้องถิ่น  ตามศักยภาพของ
ชุมชน เพื่อให้มีงานทํา มีรายได้  สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การปูองกัน บรรเทา
สาธารณภัยและการ
รักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยใน
ชุมชน 

ประชาชนมีความสามัคคี
และความสมานฉันท์ใน
หมู่คณะสามารถปอูงกัน
และรับมือกับสาธารณภัย
ต่างๆ ได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ สามารถ
ลดป๎ญหายาเสพติดและ
ความไม่ปลอดภัย ในชีวิต
และทรัพย์สินในชุมชน 

6.1 การรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยใน
ชุมชน 

1. ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน  
ตํารวจบ้าน กลุ่มจิตอาสา เพื่อเฝูาระวังและรักษาความ
สงบเรียบร้อยของชุมชน 
2. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมด้านต่างๆ  
เพื่อปูองกันภัยต่างๆ  ที่อาจเกิดในชุมชน  อันเกี่ยวกับ
การละเมิดและการประกอบอาชีพท่ีผิดกฎหมายรวมถึง
ภัยจากอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน 
3. สร้างกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม  เพื่อพัฒนา
ความเข้มแข็งและความสามัคคีของหมู่บ้าน เปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอป๎ญหา  ความ
ต้องการและกําหนดนโยบาย  กฎระเบียบของชุมชน  
เพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน
ร่วมกัน 

  6.2 การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครปู องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย   (อปพร.) กลุ่มอาสาสมัครดับไ ฟ
ปุา โดยใหก้ารสนับสนุนงบประมาณและสิ่งจูงใจในการ
ดําเนินกิจกรรม  การมีจิตอาสาของประชาชนในชุมชน  
เพื่อปูองกันดูแลความสงบเรียบร้อยและภัยพิบัติต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้น 
2. พัฒนาปรับปรุงระบบและเพิ่มประสิทธิภาพงานการ
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบ
ปลอดภัยในชุมชนอย่าง พอเพียง  ทั้งในด้านบุคลากร  
งบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการบริหารจัดการและบรรเทาสาธารณภัยใน
ภาพรวมร่วมกันระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในชุมชน 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

  6.3 การปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหายาเสพ
ติด อบายมุขและ
ป๎ญหาแรงงานต่าง
ด้าว 

1. บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขป๎ญหายา
เสพติดและอบายมุข  เช่น โรงเรียน  วัด องค์กร
ภาคเอกชน  ผู้ประกอบการและประชาชนในท้องถิ่น  
ฯลฯ เพื่อกําหนดมาตรการเฝูาระวัง  ปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และดําเนินการตาม
กฎหมายอย่างจริงจัง 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการเฝูา
ระวัง ปูองกันป๎ญหายาเสพติด อบายมุขและป๎ญหา
แรงงานต่างด้าว ภายในชุมชน ตั้งแต่ระดับครอบครัว 
ชุมชนและสังคมอย่างเป็นระบบ 

3.  พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวให้
มีสิทธิตามที่ก ฎหมายกําหนด ตลอดจนเตรียม
ความพร้อม เฝูาระวังผลกระทบและปูองกัน 
ป๎ญหาที่อาจเกิดข้ึนจากแรงงานต่างด้าวทั้งใน
ระบบและนอกระบบตามกฎหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีกระบวนการ
บริหารจัดการภายใต้
หลักธรรมาภิบาลและ 
การจัดบริการสาธารณะ
แก่ประชาชนท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

7.1 พัฒนาขีด
ความสามารถ
บุคลากรท้องถิ่น 

1. พัฒนาศักยภาพของ บุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบั ติงานและการบริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความ
พึงพอใจและสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิน่และจังหวัด 
2. เสริมสร้างจิตสานึก ขวัญกาลังใจและทัศนคติที่ดีของ
บุคลากรท้องถิ่นทุกระดับในการให้บริการประชาชน 

  7.2 พัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานและการ
ให้บริการประชาชน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์และความ
คุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงความต้องการของ
ประชาชน 
2. พัฒนากลไกการทํางานท่ีเข้มแข็งและโปร่งใส  โดย
อาศัยความร่วมมือเป็นภาคีหรื อข้อตกลงความร่วมมือ 
และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นหลัก 
ภายใต้การตัดสินใจที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม การ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม การพร้อมรับการตรวจสอบจาก
ประชาชน และปฏิบัติ 
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   ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูล

หน่วยงานตามกฎหมาย 
3. จัดหาเครื่องมือและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ 
ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการให้บริการเพ่ือ
เตรียมความพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

  7.3 ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการ
ตรวจสอบควบคุม 

1. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการรับฟ๎งความ
คิดเห็นจากชุมชน กลุ่มองค์กร หน่วยงาน และผู้มี
ส่วนได้เสียจากการดําเนินงานในการพัฒนา
ท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะความคิดเห็นในการกําหนดบทบัญญัติ 
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือประสานประโยชน์ของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ให้เสมอภาคและมีความสมดุล 
2. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
องค์กรภาครัฐตามที่กฎหมายกําหนด และการ
เปิดเผยข้อมูลการดําเนินงานเพื่อความสะดวกใน
การตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 

 
 
3.1.2 การพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

                   คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลหนองหาร (นางสุพิศ  เถียรทิม ) แถลงต่อสภาเทศบาล
ตําบลหนองหาร วันที่  ๒๙  พฤษภาคม 255๗  เวลา  09.00  น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองหาร 
อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
                 จากการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่  ๒๐  เมษายน 255๗ ที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้งได้
ประกาศลงวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  255๗  ให้ นางสุพิศ เถียรทิม  เป็นนายกเทศมนตรีตําบลหนองหาร  อําเภอสัน
ทราย  จังหวัดเชียงใหม่  นั้น  ได้กําหนดนโยบายการบริหารเทศบาลตําบลหนองหาร เพ่ือแถลงต่อสภาท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ถงึฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ โดยถือยุทธศาสตร์
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ  , แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  และแผนยุทธศาสต ร์
เทศบาลตําบลหนองหาร เพ่ือดําเนินงานตามกรอบอํานาจหน้าที่ของเทศบาลที่กําหนด  ไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
 เทศบาลตําบลหนองหาร  ณ ป๎จจุบัน เป็นช่วงที่มีการขยายตัวของชุมชน มีอัตราการเพ่ิมจํานวนของ
ประชากรค่อนข้างสูง จากการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรนอกพ้ืนที่ โดยเห็นได้จาก มีโครงการบ้านเอื้ออาทร 
(หนองหาร) ประชาชนเข้าอาศัยแล้วจํานวน 616 หลังคาเรือน กําลังดําเนินการอีก 784 หลังคาเรือน  
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ที่ดินมีการเปลี่ยนผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ มีการก่อสร้างบ้านเรือนใหม่ เพ่ืออยู่อาศัยจํานวนมาก จึงจําเป็นต้องมีการ
พัฒนาท้องถิ่นไปพร้อมกับการแก้ป๎ญหาของชุมชนให้เป็นไปอย่างสมดุล  โดยยึดถือการมีส่วนร่วม และความสงบสุข
ของพ่ีน้องประชาชน   
 ในช่วง  4  ปีต่อไปนี้  ดิฉันพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ที่พ่ีน้องประชาชน                      
ชาวหนองหารได้มอบความไว้วางใจให้ดิฉันเข้ามาทําหน้าที่ในครั้งนี้ โดยยึดคว ามต้องการ และแก้ไขป๎ญหาความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเป็นหลักสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนา และจะยึดเอาผลประโยชน์ของพ่ีน้อง
ประชาชนเป็นที่ตั้ง 
 โดยเทศบาลตําบลหนองหารจะเป็นส่วนกลางในการขับเคลื่อนกลไกให้ทุกส่วน เพ่ือเดินหน้า              
ในการพัฒนาแก้ไขป๎ญหาของ ท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน   และจะดําเนินการเปลี่ยนแปลงให้เทศบาลตําบล                
หนองหารเป็นเมืองสวยงามน่าอยู่  มุ่งสู่ตําบลแห่งคุณภาพชีวิต เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม                    
พร้อมนําความสามัคคี มีสภาพแวดล้อมที่ดี และสร้างชุมชนให้เข้มแข็งปลอดย าเสพติด ตามนโยบาย                
การสร้าง 3 สร้าง (นโยบาย ๓ ส.) มีดังต่อไปนี้ 
 ส.๑  สร้างบ้าน 
 - จะยึดหลักปฏิบัติการสร้าง สร้างเสริมและปรับปรุง ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และท่ัวถึง                
ในด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน และคุณภาพ ดังนี้ 
 ๑.  การกระจายงบประมาณ อย่างทั่วถึง 
 ๒. ติดตั้งกล้องวงจรปิด ในพื้นที่เสี่ยงทุกหมู่บ้าน เพื่อยับยั้งการเกิดอาชญากรรม 
 ๓. สร้างศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) และจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ 
 ๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบการจัดการฌาปนสถาน (เมร)ุ ของหมู่บ้าน 

๕. สร้าง ส่งเสริมระบบการจัดการประปาหมู่บ้านให้มีมาตรฐาน มีการจัดการระบบน้ําเสีย 
๖. ก่อสร้าง ปรับปรุงคุณภาพถนน ไฟฟูา ให้ทั่วถึงและมีมาตรฐานทุกหมู่บ้าน 
7. ภารกิจที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ 
 

               ส.๒   สร้างคน 
               - จะพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกฐานะ ความเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ดีกินดี และส่งเสริมสนับสนุน  
 ภารกิจอ่ืน ๆ ดังนี้ 

๑. อินเตอร์เน็ตไร้สายทุกหมู่บ้าน WIFI ตามศูนย์รวมใจของหมู่บ้าน เพื่อนักเรียนนักศึกษา ประชาชน
ทั่วไป เข้าถึงอินเตอร์เน็ต 
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทํา ตามหลักประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 
๓. ส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิต 
4. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาต้านยาเสพติด  
5. ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี สร้างจิตสํานึกและร่วมอนุรักษ์ 
6. ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนสู่การเป็นบัณฑิต  
7. ส่งเสริมคุณภาพและชีวิต เพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
8. ส่งเสริม สนับสนุนดูแลอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม 
9. ภารกิจที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ 
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                 ส.๓  สร้างบริการ   จะยึดหลักการบริการ และอํานวยความสะดวกให้กับ ผู้มาขอรับบริการ               
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. บริการรับ-ส่ง ผู้ปุวยและผู้ปุวยฉุกเฉิน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
๒. คลินิกเคลื่อนที่สุขภาพที่ดีสู่ชุมชน สําหรับประชาชนและผู้สูงวัย 
๓ . สร้างสุขนิสัย และเพ่ิมสวัสดิการเงินออม  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสร้างนิสัยการออม                  
และเพ่ิมสวัสดิการเงินออม 
๔. สร้างเสริมการมีสวนสุขภาพและเครื่องออกกําลังกายทุกหมู่บ้าน 
๕. ตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูผู้พิการ และส่งเสริมอาชีพผู้พิการ 
๖. มีตู้ยาสามัญประจําบ้าน 
๗. งานบริการสาธารณะ อื่น ๆ  

                ในการพิจารณาดําเนินกิจกรรม ตามนโยบายใ ห้สําเร็จ และบรรลุเปูาหมาย จะต้องจัดขบวนการ
บริหารให้ถูกต้องเหมาะสมไปด้วย ดังนั้น จะต้องยึดหลักการปฏิบัติ และปรับปรุงการบริหารจัดการ ดังต่อไปนี้ 
 
 การบริหาร 
  1.  จะปรับกลยุทธ์  ทัศนคติ  วิธีคิด วิธีการทํางานของพนักงานในเทศบาลทุกคนไปสู่การเป็น  

“ ข้าราชการยุคใหม่ ”  โดยจะนําหลักธรรมาภิบาล  6  ข้อมาประกอบใช้ 
  2.  จะปรับปรุงกลไกการทํางานของพนักงานทุกส่วนให้มีความโปร่งใส รวดเร็ว และมีการ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม 
  3.  จะขยายโอกาสของประชาชนในการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหาร  เพื่อให้ประช าชนทุก

กลุ่มองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนา  การตัดสินใจในการแก้ไขป๎ญหาของเทศบาลตําบล
หนองหาร 

                        ๔.  จะบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรที่มีจํากัด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 
  ๕.  จะยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม  และจะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง 
  6 .  นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชน  เพื่อความสะดวกรวดเร็ว                   

และมีคุณภาพ 
  7.  จะปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ให้เหมาะสม และเป็นธรรม 
  8.  จะตระหนักในสิทธิหน้าที่  ความสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม จะรีบแก้ไขป๎ญหา

สาธารณะของชุมชน   และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างทุกฝุาย 
  9.  จะยึดหลักปฏิบัติที่ให้ไว้ต่อพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองหารมาโดย   ตลอด

คือ 
 

“ผลงานเด่นชัด  พัฒนาโปร่งใส  บริหารก้าวไกล ใส่ใจถิ่นเกิด  ขอเทิดและแทนคุณ” 
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นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ปรับปรุงพัฒนา  สนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปการข้ันพื้นฐาน  เช่น ถนน โดยปรับปรุงถนนลูกรังให้
เป็นถนนคอนกรีต  ท่อระบายน้ํา  ทางเท้า  ขยายเขตไฟฟูาอย่างทั่วถึงและไฟฟูาสาธารณะ  จัดเสาไฟฟูาอย่างเป็น
ระบบ ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วพื้นที่ของชุมชนและเข้าถึงความต้องการของ
ประชาชน 
 2. จัดให้มีน้ําสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เช่น ระบบน้ําประปาให้
สะอาดอย่างทั่วถึง 
 3.ปรับภูมิทัศน์ของชุมชนให้น่าอยู่อาศัย  เช่น ปรับไหล่ทางให้สะอาด  ปลอดภัย  จัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
สถานที่ออกกําลังกายสําหรับประชาชนในชุมชน  เช่น ลานกีฬาต้านยาเสพติด 
 4. ปรับปรุงอาคารสํานักงานให้สะอาด  สะดวก ง่ายต่อการปฏิบัติงาน 
นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 1.จัดระเบียบงบประมาณปรับปรุงระบบภาษีและการบริหารทรัพย์สินของเทศบาลให้เป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนและชุมชน 
 2.จัดหางบประมาณจากหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุนโครงการต่างๆ 
 3. ส่งเสริม  สนับสนุนการประกอบอาชีพ  การฝึกอบรมอาชีพ  การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ  
นโยบายด้านการศึกษา กีฬา  ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี 

1. สนับสนุนให้มีการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในความรับผิดชอบให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น  มีความสะอาด ปลอดภัย 
จัดหาอุปกรณ์สนามเด็กเล่น 

2. จัดตั้งสถานที่ออกกําลังกายระดับตําบล พร้อมสนับสนุนทุนกีฬา 
3.สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีไทย  ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนให้มีส่วนร่วม อย่างแท้จริง พร้อมเพ่ิม

งบประมาณการดําเนินงาน 
4.ส่งเสริมและสนับสนุนปลูกฝ๎งค่านิยมที่ดีต่อการศึกษา และกีฬารวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การ

กีฬาให้ชุมชน   
นโยบายด้านสาธารณสุข  สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 1.ส่งเสริมงานอาสาสมัครชุมชน  เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับชุมชนเพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน 
 2. สนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์  ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีการปูองกันแก้ไขป๎ญหาสิ่งแวดล้อม 
 3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสํานึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางเชิงอนุรักษ์  จัดให้มีมัคคุเทศก์ประจําตําบล 
 5. จัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ 
 

นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคมและชุมชน 
      1. จัดการ สนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพงานปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  หน่วย อปพร .  หน่วยกู้ชีพ  กู้ภัย ให้มี
คุณภาพสู่มาตรฐาน เพ่ือดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน 
 2. ส่งเสริมการศึกษาให้กับบุคลากรของเทศบาลตําบลหนองหารทุกภาคส่วน โดยให้การศึกษาเพ่ิมเติม  จัด
ฝึกอบรมตามสายงาน 
 3. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ยากไร้  คนพิการ  คนชรา คนด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดีข้ึน  
สามารถช่วยเหลือพ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้งพัฒนาเด็กและเยาวชน องค์กรสตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล 
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      4. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี  ปรองดองกัน 

นโยบายด้านการเมือง การบริหารและการบริการ 
 1. ส่งเสริมด้านการเมือง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 2. ส่งเสริมและสร้างขวัญกําลังใจ  ความสามัคคีให้เกิดข้ึนกับบุคลากรในหน่ วยงาน บริหารงานบนพื้นฐานของ
ความถูกต้อง  ยุติธรรมและความโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีจิตสํานึกในการปฏิบัติ
หน้าที่และการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  ถูกต้องตามระเบียบ 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการรับฟ๎งความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน  ทั้งหน่วยงานภาครัฐ  
เอกชน  ภาคประชาชน ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงให้เทศบาลตําบลหนองหารพัฒนาต่อไป 
 
3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา    
3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 การบริการด้านการประปาไม่เพียงพอและท่ัวถึง  เกิดป๎ญหาการขาดแคลนแหล่งน้ําสําหรับอุปโภค  
บริโภคในฤดูร้อน การบริหารจัดการน้ําประปาจะต้องได้รับการปรับปรุง ความต้องการของประชาชน  คือ ต้องการให้
ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อท่อประปาภายในหมู่บ้าน  จัดระบบการจัดการน้ําสําหรับอุปโค บริโภค ให้มีความสะอาด
มากขึ้น  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง  ขุดบ่อน้ําตื้นเพิ่มเติม  จัดซื้อถังเก็บน้ําให้แต่ละหมู่บ้าน 
  1.2 การคมนาคม  ขาดงบประมาณ ในการดําเนินงาน  ป๎ญหาถนน  เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก  
เนื่องจากเส้นทางที่มีอยู่บางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนขาดการเชื่อมโยงให้เป็นระบบ ความ
ต้องการของประชาชน คือ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย  ครอบคลุมและเป็นระบบ   
            1.3 ไฟฟูาแสงสว่าง ป๎ญหาไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะไม่ทั่วถึง ความต้องการของประชาชน คือ เพิ่มไฟฟูา
ส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงพ้ืนที่ภายในตําบลหนองหาร 
            1.4 การระบายน้ํา การระบายน้ําเป็นไปอย่างล่าช้า เกิดการพังทลายของผิวดิน น้ํากัดเซาะเนื่องจากความ
รุนแรงของกระแสซึ่งระบายน้ําไม่ทันท่วงที เกิดน้ําท่วมขังในบางพ้ืนที่ ความต้องการของประชาชน คือก่อสร้างราง
ระบายน้ําหรือท่อระบายน้ําในจุดที่มีน้ําท่วมขังและน้ํากัดเซาะผิวดินขอบถนนเป็นประจํา  
     1.5 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาลตําบล
หนองหาร เช่น ระบบการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ไม่สามารถดําเนินการติดตั้ งได้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ต้องการ 
ต้องการเนื่องจากข้อจํากัดด้านระยะทาง การขยายสัญญาณ ฯลฯ  ความต้องการของประชาชน  คือ ต้องการใช้
บริการสาธารณะโทรศัพท์บ้านและการให้บริการอินเตอร์เน็ตที่เพ่ิมข้ึน 

  2. ด้านเศรษฐกิจ 
   2.1 ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมเนื่องจากขาดการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเสริมอย่างเพียงพอ  
ความต้องการของประชาชน  คือ  ให้มีการส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในหลากหลายอาชีพ  
       2.2 ประชาชนมีรายได้น้อย  ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ  ต้นทุนทางการเกษตรสูง  
แหล่งงบประมาณนอกระบบคิดอัตราดอกเบี้ยสูง เกิดหนี้สินจากภาคการเกษตร ความต้องการของประชาชน คือ ให้
มีการส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบชีพ 
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           3. ด้านสาธารณสุข 
   3.1 ป๎ญหาการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดอ อก ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับการ
รักษาสุขภาพ ขาดสถานที่ออกกําลังกายภายในชุมชน ความต้องการของประชาชน คือ ให้มีการปูองกันและควบคุม
โรคระบาดต่างๆ ส่งเสริมการรักษาสุขภาพของประชาชน 
          3.2  ส่งเสริมสวัสดิการให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  เด็ก  คนชรา คนพิการอย่างทั่วถึง 

  4. ด้านการเมือง  การบริหาร 
   4.1 ขาดการทําความเข้าใจกับประชาชนเรื่องบทบาท และ หน้าที่ของการเป็นสมาชิก หรือผู้บริหาร
ของเทศบาล การประสานงานและความร่วมมือระหว่างประชาชน ผู้นําท้องถิ่น และสมาชิกยังไม่ดีเท่าที่ควร  ความ
ต้องการของประชาชน คือ ให้ผู้นําท้องถิ่น สมาชิกทําความเข้าใจและเข้าถึงประชาชนในป๎ญหาต่างๆ ให้มากขึ้น 
              4.2 ประชาชนบางส่วนยังไม่กล้าแสดงออกทางการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นและระดับชาติมีน้อย การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง ความต้อ งการของ
ประชาชน คือ การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ 

 5. การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
   5.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่มีอาคารที่ทําการของเทศบาลฯ จึงทําให้ขาดความพร้อมในการบริหาร
จัดการอยู่(ขณะที่จัดทําแผนพัฒนา  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองหารกําลังดําเนินการก่อสร้างอยู่) 
    5.2 มีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา งานรัฐพิธี และงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น อาทิ การจัดงานประเพณียี่เป็งรําลึก (ลอยกระทง) 
, จัดงานประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ , จัดงานวันเข้าพรรษา ฯลฯ  
 
     6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ถูกบุกรุก เพื่อทําการเกษตร เพราะประชาชนขาด
ความรู้ความเข้าใจและขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ปูองกันบํารุงรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยา กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ขาดการเอาใจใส่ดูแล  หวงแหนธรรมชาติภายในตําบล ความต้องการของประชาชน คือ ปลูกฝ๎งสร้างจิตสํานึกให้
ประชาชนเกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในตําบล เพื่อประโยชน์และความอุดม
สมบูรณ์ต่อไปในภายภาคหน้า 
               6.2 ผลกระทบจากป๎ญหาสภาวะโลกร้อน หรือ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นทั่วทั้งโลก
คือ การที่ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมข้ึนจากภาวะเรือน กระจก หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ ว่า Green house effect 
ซึ่งมีต้นเหตุจากการที่มนุษย์ ได้เพ่ิมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จาก  การเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ การขนส่ง และ 
การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนั้น มนุษย์เรายังได้เพ่ิมก๊าซกลุ่มไนตรัสออกไซด์ และคลอโรฟลูโรคาร์บอน 
( CFC) เข้าไปอีก ด้วย พร้อมๆกับการที่เราตัดและทําลาย ปุาไม้จํานวนมหาศาลเพื่อสร้างสิ่งอํานวย ความสะดวก
ให้แก่มนุษย์ ทําใหก้ลไกใน การดึงเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป จากระบบบรรยากาศถูกลดทอนประสิทธิ ภาพ
ลง อันส่งผลต่อการเกิดสภาวะโลกร้อน 
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3.2.2 การวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพื้นที่ 
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              กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ พ .ศ. 2555 ลงวันที่ 12 มกราคม พ .ศ. 
2555 ได้กําหนดประเภทท่ีดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ดังแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้
จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเชียงใหม่ พ .ศ. 2555 ได้แบ่งที่ดินในเขตเทศบาล
ตําบลหนองหาร เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
            1. ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรร ม แบ่งเป็นพ้ืนที่ชุมชน 4.38 ตร.กม. และพื้นที่
เกษตรกรรม 10.38 ตร.กม. สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดัง กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
เชียงใหม่ฯ ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  การปศุสัตว์ การอยู่อาศัย สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  และการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  สําหรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่  ที่ดินประเภทนี้  
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้ 
       (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด 
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
       (๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
       (๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจําหน่ายก๊าซ 
สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
       (๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่โรงแรมที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม หรือที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
และที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม 
      (๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
      (๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
      (๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
      (๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
      (๙) สนามกอล์ฟ 
               ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
                การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ๎่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริม
ฝ๎่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการ
ก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค  และที่ดินริมฝ๎่งแม่น้ําปิง  แม่น้ําฝาง แม่น้ําแม่แตง  
แม่น้ําแม่งัด และแม่น้ําแม่ขาน  ในระยะ ๑๕ เมตร ตามแนวขนานริมฝ๎่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําปิง  
แม่น้ําฝาง แม่น้ําแม่แตง  แม่น้ําแม่งัด  และแม่น้ําแม่ขาน  เฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
นันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น สําหรับ
ที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
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ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่การจัดสรรที่ดิน และการสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการเท่านั้น 
               2. ที่ดินประเภทอนุรักษ์ปุาไม้  จํานวน 13 .07 ตร .กม .สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดัง
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ฯข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ปุาไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการสงวนและคุ้มครอง  ดูแลรักษา หรือบํารุงปุาไม้  สัตว์ปุา ต้นน้ําลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น  ๆ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวกับการปุาไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา  และการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 
               ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ 
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม หรือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มิใช่การจัดสรรที่ดิน 
และไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
               ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
               การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ๎่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 
ริมฝ๎่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการ 
ก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค และที่ดินริมฝ๎่งแม่น้ําปิง แม่น้ําฝาง แม่น้ําแม่แตง 
แม่น้ําแม่งัด แม่น้ําแม่ขาน แม่น้ําแม่แจ่ม แม่น้ําแม่กลาง และแม่น้ําแม่ตื่น  ในระยะ ๑๕ เมตร ตามแนวขนาน
ริมฝ๎่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําปิง  แม่น้ําฝาง แม่น้ําแม่แตง  แม่น้ําแม่งัด แม่น้ําแม่ขาน  แม่น้ําแม่แจ่ม 
แม่น้ําแม่กลาง และแม่น้ําแม่ตื่น เฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเ กี่ยวข้อง
กับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  สําหรับที่ดินซึ่งเอกชนเป็น
เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับ
นันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษต รกรรม การอยู่อาศัยประเภท
บ้านเดี่ยวที่ไม่ใช่การจัดสรรที่ดิน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น 
 
 
                             นโยบายของเมืองที่ก าหนดจากผังกลุ่มจังหวัดและผังจังหวัด  
                จากแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พบว่ามีศักยภาพที่โดดเด่นหลายประการ คือ
เป็น แหล่งต้นน้ําที่สําคัญของประเทศ และมีพ้ืนที่ถือครองการเกษตรขนาดเล็ก เหมาะแก่การปรับสู่ระบบเกษตร
อินทรีย์สําหรับตลาดเฉพาะ มีความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ  ด้านบริการโทรคมนาคมด้านโครงข่าย
คมนาคมทางบก เป็นศูนย์กลางการบินในอนุภูมิภาค ด้านการศึกษา ประกอบกับทําเลที่ตั้งสามารถเชื่อมโยงไปสู่กลุ่ม
อนุภาคลุ่มน้ําโขงตอนบน (GMS) มีทุนวัฒนธรรมล้านนาที่มีเอกลักษณ์ และเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงของวัฒนธรรมลุ่ม
แม่น้ําโขงตอนบน ซึ่งเป็นที่รู้จัก ของต่างประเทศ รวมทั้งความมีน้ําใจโอบอ้อมอารีของประชาชน ที่เอ้ื อต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยว มีฐานความรู้ของสถาบันการศึกษาและทุนทางศิลปวัฒนธรรม สามารถนํามาใช้เพื่อตอบสนอง
โอกาสแนวโน้มกระแสการบริโภคท่ีเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และความนิยมวิถีธรรมชาติและตะวันออก เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิต เช่น หัตถอุตสาหกรรม และ ธุรกิจบริการ ฯลฯ 
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สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 
เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพื้นที่ 

 
1. แนวคิดผังเมืองรวมเทศบาลต าบลหนองหาร  
                การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลหนองหาร ได้ถูกกําหนดพ้ืนที่
เป็น 2 ส่วน คือ พ้ืนที่ต้องอนุรักษ์หรือสงวนรักษาไว้  ซึ่งส่วนใหญ่มีกฎหมายเฉพาะควบคุมพ้ืนที่ไว้  และพ้ืนที่
เหมาะสมต่อการพัฒนา ซึ่งอยู่นอกเขตพ้ืนที่สงวน  
           -พื้นที่ต้องอนุรักษ์หรือสงวนรักษาไว้ เป็นพื้นที่ท่ีมีข้อจากัดในการพัฒนา ได้แก่ เขตปุาสงวนแห่งชาติ โดย
ลักษณะภูมิประเทศและกายภาพแล้วไม่เหมาะสมกับการนํามาพัฒนา  
          -พื้นที่เหมาะสมต่อการพัฒนา  เป็นพื้นที่ ในบริเวณพ้ืนที่ชุมชน  พ้ืนที่เกษตรกรรม เกี่ยวข้องกับการ
เกษตรกรรม การปศุสัตว์ การอยู่อาศัย สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
การสาธารณูปการ และการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และบางส่วนอาจพัฒนาเป็น แหล่งท่องเที่ยว เชิง
อนุรักษ์ หรือเชิงนิเวศได้ 
 
2. ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
                การวางผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ โดยการกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตเพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาพื้นที่  ซึ่งได้นําศักยภาพและข้อจากัดของพ้ืนที่  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นท่ี  ยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน บน 1  และของจังหวัด เชียงใหม่  ความต้องการของประชาชนและ
ท้องถิ่นจากการระดมความคิดเห็นมาเป็นตัวกําหนด  การใช้ประโยชน์ที่ดิน  ที่สอดคล้องกับการดํา เนินงาน  ตาม
ยุทธศาสตร์พัฒนาขอ งจังหวัด ที่วางไว้ โดยยึดหลักการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  หลีกเลี่ยง
ผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาโดยรวม 
  
3. ผังระบบชุมชน  
                การพัฒนาระบบชุมชนเมืองของจังหวัด เชียงใหม่ ในอนาคต  ก าหนดโดยยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
ประเทศ ที่ก าหนดแผนการพัฒนาในแต่ละภูมิภาคและนามาสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกัน  
เพ่ือเชื่อมโยงการพัฒนาจังหวัดต่าง  ๆ ตามศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันของทรัพยากรในจังหวัด  
และตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ซึ่งมีท้ังจุดอ่อนและจุดแข็งในแต่ละจังหวัด ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่แตก ต่างจากจังหวัดอ่ืน  ๆ โดยเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง
ภูมิภาค และพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและปุ าเขาซึ่ง เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ  ในการกําหนด
บทบาทของจังหวัดและบทบาทของชุมชนเมืองในแต่ละเขตพ้ืนที่  ซึ่งประกอบด้วย  ตําแหน่งที่ตั้งของชุมชน  ลักษณะ
ทางกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียง  ประชากร เศรษฐกิจของชุมชน  ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ และนโยบายในการพัฒนา ทุกระดับ เป็นป๎จจัยในการกําหนดบทบาทการพัฒนาชุมชนในอนาคต  
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การน าผังเมืองไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1. การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของชุมชน  
        1.1 กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามบทบาท และหน้าที่ของชุมชนตามลําดับชั้นความสําคัญ ของชุมชน 
และลําดับความสําคัญของการพัฒนาเมืองและชนบท  
        1.2 กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามศักยภาพตามที่มีอยู่ในชุมชน และสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์
ที่ดินและการพัฒนาตามผังเมือง ที่กําหนดไว้ในผังเมืองทุกระดับ 
2. การนําผังเมือง รวมไปสู่การใช้บังคับและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  การนําผังเมืองรวมไป สู่การใช้บังคับ
กฎหมายและเพ่ือการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นการ  บูรณาการทั้งด้านกฎหมายและภาคีทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ผังเมืองรวม  เพ่ือให้สามารถเป็นกลไกผลักดันไ ปสู่ความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่เกิดท้ังผลสํา เร็จ 
(Output) และผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ตามเปาูหมายที่ได้กําหนดไว้ โดย  
        2.1  การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่  โดยดําเนินการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ที่กําหนดให้ใช้พ้ืนที่และการประกอบกิจ กรรมตามที่กฎหมายกําหนดอนุญาตให้ดํา เนินการได้  
เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่บนบก แม่น้ํา ลําคลอง ทั้งส่วนที่เป็นทรัพย์แผ่นดินและทรัพย์
เอกชน ซึ่งประกอบด้วย กฎหมายด้านผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร  กฎหมายขุดดินถมดิน  และกฎหมายอื่น  ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องสามารถควบคุมและส่งเสริมกิจกรรมต่าง  ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด  
เช่น การอนุญาตก่อสร้างอาคาร การอนุญาตขุดดินถมดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผัง เมืองรวมตามที่อนุญาต
และท่ีห้ามดําเนินกิจกรรมประเภทต่าง ๆ  
       2.2  การประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงบประมาณการพัฒนาตามผัง  จากการ  
บูรณาการก ฎหมายที่เก่ียวข้อง  ก่อให้เกิดองค์กรที่เ กี่ยวข้องที่มีบทบาทหน้าที่ดูแลกํา กับและบังคับใช้กฎหมาย
เหล่านั้น ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนภูมิภาคและรวมถึงส่วนกลาง  ดังนั้น องค์กรที่เกี่ยวข้อง  จึงเป็นส่วน
สําคัญในการผลักดันด้านงบประมาณไปสู่การปฏิบัติตามแผนพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
        2.3 การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามผังเมือง  การนําผังไปสู่การปฏิบัติที่มีความมุ่งหมายให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงนั้น จําเป็นต้องให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินโครงการตามที่ผังเมืองรวมกําหนด  เช่น 
โครงข่ายคมนาคมและขนส่งการปรับปรุงพื้นที่นันทนาการสาหรับชุมชน  จัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง  ๆ เช่น ถนน 
ไฟฟูา ประปา ระบบสื่อสาร  เอ้ือต่อการพัฒนาพื้นที่ในบริเวณท่ีภาครัฐมีความต้องการให้เป็นไปตามแผนพัฒนา  ซ่ึง
สามารถนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์  โดยบูรณาการจากทุกภาคส่วนของพ้ืนที่  เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์
และผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติให้เป็นไปตามตามผัง  และการจัดทํา โครงการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นไปตามผังเมือง  จะ
ส่งผลให้สามารถจัดทําแผนพัฒนาเพื่อจัดของบประมาณ  จากส่วนภูมิภาค  และภาครัฐส่วนกลางได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกส่วน
หนึ่ง  
       การนําผังเมืองรวมไปสู่การปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่  ในบางกรณีมีความจํา เป็นที่จะต้องได้มาซึ่ง
ที่ดินเพ่ือประโยชน์แก่สาธารณะ  ก็สามารถดํา เนินการได้ตามความต้องการของภาครัฐโดยอาศัยการพัฒนาตามผัง
เมืองที่วางไว้  
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3.2.3 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตด้วย
เทคนิค  SWOT   
  การวิเคราะห์  จุดอ่อน  จุดแข็ง  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis  
การพิจารณาถึงป๎จจัยภายใน  ได้แก่  จุดแข็ง  (Strength = S)  จุดอ่อน  (Weakness = W)  และป๎จจัยภายนอก  
ได้แก่  โอกาส  (Opportunity = O)  และอุปสรรค  (Threat = T)  เป็นเครื่องมือ โดยผ่านกระบวนการประชุม
ร่วมกันทุกภาคีท้ังภาครัฐและภาคประชาชน  โดยสรุป ได้ดังนี้ 

ปัจจัยภายใน   
  จุดแข็ง  (Strength = S) 
  1. เป็นเทศบาลขนาดกลางที่มีความพร้อมทางด้านการบริการ โครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีเครื่องมือ
วัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะต่างๆสําหรับให้บริการประชาชนสามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาช นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2. มีทําเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เหมาะแก่การเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยงการคมนาคมการค้า การ
คมนาคมสะดวก ใกล้ศูนย์กลางขนส่ง ทําให้มีต้นทุนค่าขนส่งต่ํา 
                     3. ในเขตเทศบาลตําบลหนองหารมีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาที่เป็นที่รู้จักกันท้ั งในประเทศและ
ต่างประเทศ คือการจัดงานงานบุญทอดกฐินล้านนาหรืองานประเพณียี่เป็งสันทรายถวายเป็นพุทธบูชา ณ ธุดงค์
สถานล้านนา หมู่ที่ 8 บ้านวิเวก ตําบลหนองหาร 
  4. ประชาชนมีทัศนคติในการ แก้ไขป๎ญหาและดําเนินการโครงการต่างๆ ผ่านประชาคมหมู่บ้าน 
ตําบล และคณะกรรมการหมู่บ้าน 
  4. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถแก้ป๎ญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด 
  5. มีอัตลักษณ์เฉพาะด้าน  ประเพณี วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่หลากหลาย
สามารถพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว 
  6. อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถานศึกษาชั้นนําที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ 
มีบุคลากรซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยองค์ความรู้ทางด้านเกษตรที่สามารถสนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรใน
พ้ืนที่ตําบลหนองหาร 
  7. มีแผนพัฒนาเทศบาลที่ชัดเจน  มีภูมินิเวศน์ที่เหมาะสมที่จะเป็ นเมืองน่าอยู่  น่าอาศัย  น่า
ท่องเที่ยวทั้งเชิงอนุรักษ์ และเชิงวัฒนธรรม 
  8. มีปราชญ์ชาวบ้าน  ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นและทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในการแข่งขันสูง 
                     9. มีสายน้ําจากคลองชลประทานจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ไหลผ่านตลอดทั้งปี 
  
             จุดอ่อน  (Weakness = W)   
  1.  ป๎ญหาการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากหนทางแคบและมีไหล่ทางน้อย  
  2.  บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 
  3.  บุคคลหรือเจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  4.  งบประมาณมีจํานวนจํากัด  และขาดการสนับสนุนงบประมาณ ในการดําเนินโครงการขนาด
ใหญ่ 
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                     7.  ป๎ญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทําลายสิ่งแวดล้อมท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
  8.  จํานวนของพนักงานในสังกัดเทศบาล มีจํานวนน้อยเมื่อเทียบ กับปริมาณงานและภารกิจของ
เทศบาลทําให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 
                     9.  มีการเคลื่อนไหวเข้าอาศัยเข้าอาศัยของประชากรนอกพ้ืนที่ในอัตราที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่า งรวดเร็ว
เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง 
                   10.  ป๎ญหาด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีพ้ืนที่ที่เกิดไฟไหม้ปุาบ่อย  
                   11.  เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน 
       12.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของท้องถิ่นน้อย 
                   13.  ป๎ญหาความแตกแยกของคนในชุมชน 
 
ปัจจัยภายนอก   
 โอกาส  (Opportunity = O)   
           1. การที่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เป็นผลให้องค์กรใน 
ระดับพ้ืนที่ต้องมีการเตรียมพร้อม และปรับตัวเพ่ือรองรับกับภารกิจในหลายๆ ด้าน 
                     2. จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค เป็นทั้ง 
ศูนย์กลางเศรษฐกิจ  การคมนาคม  การศึกษา การท่องเที่ยว  และการรักษาพยาบาล  อีกท้ังรัฐบาลมีนโยบายพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางความเจริญต่อจากกรุงเทพฯ  
                     3. กระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงเทศบาลตําบลหนองหารมีพื้นที่
อยู่ในเส้นทางการป๎่นจักรยานเพื่อสุขภาพ 
                     4. กระแสแนวโน้มการบริโภคของผู้บริโภค ให้ความสนใจกับการดูแลสุขภาพมากข้ึน กระแสการ
บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพจึงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นโอกาส
ของเทศบาลตําบลหนองหารในการส่งเสริม พัฒนาเกษตรกร และผู้สนใจ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้า
การเกษตรอินทรีย์ และการส่งเสริมให้มีช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าเษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค 
                     5. จังหวัดเชียงใหม่ถูกเสนอให้เป็น Creative City ด้าน Folk and Handicraft ซึ่งจะสร้างโอกาส 
ทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตําบลหนองหารสามารถส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบล
หนองหารได้รับการอบรมอาชีพ ทางด้านหัตถกรรม (Folk and Handicraft) และส่งเสริมให้มีสถานที่จําหน่ายสินค้า
หัตถกรรม 
                    6. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รวดเร็ว ทําให้มีเทคโนโลยีทางเลือก 
สําหรับใช้ในการบริหารและบริการประชาชนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
  7. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2542  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับส นุนการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  8. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู เผยแพร่  และถ่ายทอด
วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิป๎ญญาท้องถิ่นมากข้ึน 
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             อุปสรรค  (Threat = T) 
                   1. การเมืองการปกครองของไทยมีป๎ญหาขาดเสถียรภาพมาหลายปี ส่งผลต่อการดําเนินนโยบายที่
ขาดความต่อเนื่อง 
                   2. การที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยประชากรวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนประชากรวัย
เด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน และป๎ญหาสังคมในรูปแบบต่างๆ 
                   3. การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะเขตเทศบาลตําบลหนอง
หารเป็นเปูาหมายของผู้อพยพย้ายถิ่นจากต่างจังหวัดและจากประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งผลให้ประชากรแฝงเพ่ิมข้ึน เสี่ยง
ต่อการเกิดโรคระบาด โรคติดต่อ และอาชญากรรม 
                   4. การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะป๎ญหาภัยด้าน Social 
Network ที่เป็นภัยรูปแบบใหม่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและยากต่อการกํากับควบคุม ส่งผลให้เด็กและเยาวชน  ซึ่งเป็น
กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มหลัก  มีพฤติกรรมต่อการเกิดป๎ญหาสังคมประจําวันมากขึ้นของมากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นเด็กติดเกมส์
การเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม การเสพสื่อลามกอนาจาร การมีพฤติกรรมก้าวร้าว การติดการพนัน ฯลฯ 
                  5. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ (Climate Change) หรือ สภาวะโลกร้อนส่งผล
ให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติในรูปแบบใหม่มากขึ้น 
                  6. ป๎ญหาวิกฤติหมอกควันของภาคเหนือ ส่งผลต่อป๎ญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่โดยเฉพาะ
ป๎ญหาสุขภาพ และปญ๎หาด้านธุรกิจท่องเที่ยว 
                  7. ป๎ญหาราคาน้ํามันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น 
จากการสังเคราะห์ป๎จจัยและสภาพแวดล้อมต่างๆ ข้างต้นที่มีผลต่อการกําหนดแนวทางการพัฒนาสามารถจะนํามา
ซึ่งการกําหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตําบลหนองหาร 
      9. วิกฤติโลกร้อน ทําให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่ต้องพ่ึงธรรมชาติ 
                  จากการสังเคราะห์ป๎จจัยและสภาพแวดล้อมต่างๆ ข้างต้นที่มีผลต่อการกําหนดแนวทางการพัฒนา
สามารถจะนํามาซึ่งการกําหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตําบลหนองหารได้ดังนี้ 
  

วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (mission) การพัฒนาท้องถ่ิน 
-วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหาร    

““ เมืองสวยงามน่าอยู่  มุ่งสู่ต าบลแห่งคุณภาพชีวิต เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คูคุ่ณธรรม  ””  
ค าขวัญประจ าเทศบาลต าบลหนองหาร 

“สมเด็จย่าคุ้มเกล้า   ร่มเงาประเพณีล้านนา 
เศรษฐกิจก้าวหน้า  การศึกษา  กีฬาก้าวไกล ” 
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-พันธกิจ (ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักของ อปท.ที่จําเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์) 
๑. จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน และสะดวกครบทุกด้าน 
๒. ให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจชุมชน การลงทุน การท่องเที่ยว ทั้งระบบ และครบวงจร  
๓. มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยส่งเสริม และบริหารด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม แก่เด็ก และเยาวชนในพื้นท่ี อย่างทั่วถึง   
๔. มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   
๕. ส่งเสริมการพัฒนาคน และสังคม   
๖. พัฒนาการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม   
๗. เน้นส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
8. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตําบล 
9. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
10.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตําบล  
11. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
 
-เป้าประสงค์ หรือ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  (Goals) 
 หมายถึง  การระบุสภาพการณ์ให้สําเร็จ  (ทําเพ่ือให้เกิดอะไร  ถึงจะบรรลุวิสัยทัศน์)  เทศบาลตําบลหนอง
หาร  ได้กําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาไว้ดังนี้ 

1. เพ่ือให้ตําบลหนองหารเป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่ครอบคลุมทั่วถึง    
2. มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

  3.  ประชาชนในตําบลทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่ 
  4.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
  5.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ภูมิป๎ญญา ประเพณี  วัฒนธรรมของอันดี
ของตําบล 
  6.  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ร่วมคิด  ร่วมทํา  และแก้ไขป๎ญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
  7. ทรัพยากรธรรมชาติภายในตําบลหนองหารได้รับการอนุรักษ์  ฟื้นฟู 
               8. ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    9. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ 
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-ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา   เพ่ือให้การพัฒนาเทศบาลตําบลหนองหารบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ข้างต้น  
จึงกําหนดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา หรือวิธีการดําเนินงานที่จะต้องมุ่งเน้น เพ่ือเป็น 
กรอบชี้นําในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ตําบลหนองหารสามปี โดยแบ่งยุทธศาสตร์เป็น  7 ด้าน และ 29 แนว
ทางการพัฒนา ได้แก่ 
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
       1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
             การดําเนินการเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้ํารวมถึงการจัดการ
จราจรในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ  การพัฒนาและบํารุงรักษาแหล่งน้ํา  ระบบประปา  ระบบไฟฟูา  การวาง และ
ปรับปรุงผังเมือง  ควบคุมอาคาร   
1.1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน และรางระบายน้ํา 
1.1.2 ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร  
1.1.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบประปา  
1.1.4 ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนางานไฟฟูาสาธารณะ  
1.1.5 การวาง และปรับปรุงผังเมือง การควบคุมอาคาร และใช้ที่ดิน 
1.1.6 บํารุงรักษา และปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
       1.2.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 
การศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเกษตรในท้องถิ่น  ทั้ง
ในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการลดค่าใช้จ่าย  การกระจายสินค้า 
1.2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ําทางการเกษตร 
1.2.2 การจัดตั้งตลาดกลาง โรงสีชุมชน โรงปุ๋ยอินทรีย์ โกดัง ห้องเย็น  ฯลฯ 
1.2.3 พัฒนาพลังงานทางเลือก 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
       2.1  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
              พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เช่น สร้างการมีส่วนร่วมการ
เรียนรู้ประชาชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการตลาดสําหรับสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของตําบล
หนองหาร  
       2.2  พัฒนาการสร้าง และพัฒนาการรวมกลุ่ม  (Cluster) 
              ดําเนินการแบบบูรณาการในลักษณะการรวมกลุ่ม  (Cluster) เช่น จัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร  ฯลฯ 
เพ่ือร่วมกันพัฒนายกระดับสินค้า /บริการ  ทั้งในด้านการท่องเที่ยว  การเกษตร  ผลิตภัณฑ์ชุมชนตามศักยภาพของ
พ้ืนที่ให้ได้มาตรฐาน  และมีการใช้เทคโนโลยี ระบบการควบคุมการผลิตที่ช่วยลดต้นทุน  เพ่ิมคุณภาพ  และมูลค่า
สินค้า/บริการ  รวมถึงการพัฒนาบุคลากร  อันจะส่งผลให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีการรับประกันคุณภาพสินค้า  มีการส่งเสริมการตลาดร่ว มกัน  และก่อให้เกิดการแสวงหาโอกาส
ทางการตลาดใหม่   
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2.3 สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ 
            การส่งเสริมให้เกิดการออมในทุกระดับ (กลุ่ม/หมู่บ้าน/ตําบล ) ส่งเสริมการขยายธุรกิจ บนพ้ืนฐาน และ
ความพร้อมของตนเอง และกลุ่ม เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการกระจายผลประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
2.4 พัฒนา และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ  
           การพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ และผู้ประกอบการเดิม  (SMEs) ให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางด้านการตลาด และการผลิต แก่ กลุ่มสินค้า และอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหัตถกรรม 
สินค้าทางการเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร ฯลฯ ในพ้ืนที่ 
2.5 ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาเพิ่มมูลค่าทาง     
           การตลาด โดยจัดหา จัดตั้งตลาดสด ร้านค้าชุมชนเพื่อกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2.6 สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร  
          ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้
ในตลาด ปูองกันและแก้ไขป๎ญหาทางด้านการเกษตรเป็น 
2.7 การพัฒนา และสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยว และสร้างการเรียนรู้ และประสบการณ์ร่วม 
            สร้างการมีส่วนร่วม และเชื่อมโยงคนในท้องถิ่น พัฒนากิจกรรมใหม่ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวตลอดถึง
การบูรณาการการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ แล ะเอกชนในพื้นที่ เพ่ือสร้างประสบการณ์ และการเรียนรู้
ร่วมกัน พร้อมสร้างความเข้าใจในเรื่องของการท่องเที่ยว 
2.8 สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการตลาด 
           พัฒนาการท่องเที่ยวในภาพรวมของตําบลเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในระดับจังหวัด และระดับชาติ 
2.9 พัฒนา และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และบริการทางการท่องเที่ยว  
           เน้นพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์คงเอกลักษณ์เดิมของท้องถิ่น เป็นธรรมชาติ สวย และสะอาด มี
มาตรฐาน และคนในพ้ืนที่มีส่วนร่วม 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
           3.1 บริหารและจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  
           พัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพได้มาตรฐานด้านการศึกษา โดยพัฒนาระบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาล กระจายการบริหาร และจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ให้ ครอบคลุม
พ้ืนที่ทั้งตําบล โดยการปรับปรุง และจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเพิ่มเติม เหมาะสมกับบริบทของตําบลพร้อม
จัดการทรัพยากร และสภาพแวดล้อมรวมถึงพัฒนาระบบนิเวศน์ภายใน และประกันคุณภาพทางการศึกษา เพ่ือ
รองรับภารกิจถ่ายโอนในอนาคต  
           3.2 ส่งเสริมการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ / นอกระบบ และตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และ
ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ เช่น จัดหาหนังสือพิมพ์รวมถึงปรับปรุงที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน อย่างทั่วถึง 
เสริมสร้างสภาพแวดล้อม แหล่ งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ / หรือศูนย์เรียนรู้ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านดนตรี ด้านกีฬา ฯลฯ 
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาเรียนรู้ให้เหมาะสม และเพียงพอสําหรับประชาชนทุกระดับ อันเป็นการเสริมสร้างวิถีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อก้าวสู่ชุมชน และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
            3.3 ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ เด็ก เยาวชน  
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ เด็ก เยาวชน  ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อเสริมสร้าง
สังคมคุณธรรม ภูมิป๎ญญา และการเรียนรู้ 
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            3.4 การจัดการองค์ความรู้ทางศาสนา และวัฒนธรรม แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  
            การจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม และต้นทุนทางสังคม การสร้างแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือการสืบค้นภูม
ป๎ญญารวมถึงอัตลักษณ์ของคนในตําบล พัฒนาระบบข้อมูล บูรณะ ปรับปรุง ฟ้ืนฟู แหล่งสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม 
รวมถึงประวัติศาสตร์ในพื้นที ่
            3.5 การเชื่อมโยงวิถีชุมชนกับศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  
             จัดกิจกรรม /การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ สภาวัฒนธรรมระ ดับหมู่บ้าน และระดับตําบล 
คณะกรรมการหมู่บ้านด้านที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรม ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมทางศาสนา 
ให้เกิดการพัฒนา และสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับวิธีชีวิตของประชาชนเชื่อมโยงกับภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
เป็นสังคมที่คุณธรรมนําสังคม 
            3.6 พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
             สนับสนุนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในแต่ละหมู่บ้าน เป็นการนํา
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นมาเป็นจุดขายที่แตกต่าง และยั่งยืน ในขณะเดียวกันยังเป็ นการกระตุ้นให้
ชุมชนมีความภูมิใจ และมีส่วนร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ภูมป๎ญญาท้องถิ่นของตําบลหนองหาร
สืบไป 
 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
            4.1 การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
             ส่งเสริม สนับสนุน และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความเข้าใจจิตสํานึก และ
ความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แก่ ชุมชน เพื่อให้ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การผลิต และบริโภคเพ่ือลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยการอบรมให้ความรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
            4.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
             พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การแก้ไขป๎ญหาสิ่งแวดล้อม เช่น 
ป๎ญหามลพิษทางอากาศ อาทิ การก่อสร้างเมรุฌาปนกจิศพ ฯลฯ ป๎ญหาหมอกควัน น้ําเสีย ขยะมูลฝอย  การกําหนด
บทบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการจัดตั้ง
เครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิต 
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคน และสังคม  
           5.1  การสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง  
            ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยโรคเอดส์ ให้ได้รับป๎จจัยในการยังชีพ เบี้ย  ยังชีพอย่างทั่วถึง 
ตามแนวทางนโยบายแห่งรัฐ 
          5.2  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม 
           การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้วยการส่งเสริมการร่วมคิด ร่วมทํา ในหลายรูปแบบตามแนวทาง
ประชาธิปไตย โดยเป็นการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ พร้อมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้าน ๆ ต่างๆ แก่ ชุมชน ชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อาสาสมั ครปูองกันภัยฝุายพลเรือน คณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ ในการสร้างสังคมให้
เข้มแข็ง โดยปลอดภัยจากป๎ญหายาเสพติด ครอบครัวอบอุ่น และชุมชนน่าอยู่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดํารงชีวิตทําให้ประชาชนในพื้นท่ีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน รวมถึงส่งเสริมความสามัคคีปรองดองในสังคม รวมถึง
การการจัดสร้างหรือปรับปรุงหอกระจายข่าว หรือระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  
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            5.3 ส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน  
            พัฒนาให้มีระบบบริการสุขภาพทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค รักษาพยาบาล และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึง
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจของคนในสังคม เช่น การจัดกิจกรรมด้านการกีฬา ให้สู่ความ
เป็นเลิศในระดับตําบล /อําเภอ ไปจนถึงระดับจังหวัด 
            5.4 ส่งเสริมศักยภาพของเด็ก และเยาวชน  
            รณรงค์ /ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นผู้นําที่ดีในอนาคต โดยการสร้าง
จิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม ด้านที่เก่ียวข้องที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ที่ดีในการดําเนินชีวิต อาทิ การเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมด้วยการส่งเสริมการร่วมคิด ร่วมทํา ในหลายรูปแบบ โดยเป็นการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
อบรมให้ความรู้ พร้อมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้าน ๆ ของเด็ก และเยาวชนในพื้นท่ี  
 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม  
            6.1ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
             โดยการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็น ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม พัฒนา
เครือข่ายชุมชน อาสาสมัครเฝูาระวังปูองกันบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึนในพื้นท่ี รวมถึงการประชาสัมพันธ์ และ
รณรงค์ปูองกัน การเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุในภัยที่อาจเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
            6.2 การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย  
             ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขป๎ญหา อุทกภัย ภัยแล้ง อุบัติภัย รวมถึงสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การก่อสร้าง
พนัง การขุดลอก คูคลอง ลําน้ํา เพื่อปูองกันน้ําท่วม ฯ รวมตลอดถึงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยให้แก่
พ้ืนที่ประสบภัยในพื้นท่ี 
            6.3 การเสริมสร้าง ปรับปรุง ประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย งานป้องกัน  
และบรรเทาสาธารณภัย  
             การพัฒนาระบบ และประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชนอย่าง   บูรณาการ ทั้งในด้าน
การพัฒนาบุคลากร การจัดหา/สนับสนุน เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยี และการพัฒนาเครือข่ายในการปูองกัน และ
เฝูาระวังภัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กู้ชีพกู้ภัย มิสเตอร์เตือนภัย อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ฯลฯ 
 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
            7.1 การสร้างจิตส านึก และพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ และภาคประชาชน  
            การพัฒนาโดยเน้นกลยุทธ์ ทัศนคติ วิธีคิด  วิธีการทํางานของพนักงาน ไปสู่การเป็น “ข้าราชการยุคใหม่” 
โดนนําหลักธรรมมาภิบาล 6 ข้อมาปรับใช้ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐอาทิการส่งเสริม
ความรู้ทางการศึกษาอบรม เพื่อให้มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการการทํางานที่จะมุ่งไปสู่ประโยชน์ของประชาชน
โดยคู่ไปกับ การอบรมให้ความรู้สร้างจิตสํานึก และพัฒนาขีดความสามารถด้านธรรมมาภิบาล แก่บุคลากรภาค
ประชาชนในพื้นท่ี เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจ และสามารถสนับสนุนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
เทศบาล 
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           7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ และการตรวจสอบควบคุม  
             โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอป๎ญหา ความต้องการ การกําหนดนโยบาย เสนอแนะ 
และกําหนดบัญญัติ รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานประโยชน์ของประชาชน กับภาคส่วนต่าง ๆ ให้เสมอภาค 
และมีความสมดุล ส่งเสริมกิจกรรมในลักษณะพหุภาคีส่งเสริม และจัดให้มีระบบควบคุมภายในองค์กรตามที่
กฎหมายกําหนด และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
            7.3 จัดหา และสร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  
              การพัฒนาโดยมุ่งเน้นความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ พร้อมปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  รวมตลอดถึงการดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง
สถานที่ อาคารสํานักงาน อาคาร ปฏิบัติการต่าง ๆ ขององค์กร พร้อมรับกับภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายกําหนด โดย
คํานึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ตลอดจนพัฒนากลไกกํากับดูแลที่เข้มแข็ง และโปร่งใสโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้รับบริการควบคู่ไปกับการปลูกฝ๎งจิตสํานึกข้าราชการให้ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม กา ร
รับผิดชอบต่อส่วนรวมการพร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้เป็นองค์กรที่มีความพร้อมสําหรับการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด

เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด ารงความเป็นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
สะอาด 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 
การสร้างความมั่นคง 

ปลอดภัย และความสงบ
สุขของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การสร้างความมั่งค่ัง

ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 
การสร้างประสิทธิภาพ

ความโปร่งใส เป็น
ประชาธิปไตย และเป็น
ธรรมในการให้บริการ 

 
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน
การท่องเท่ียวอย่างบูรณาการและครบ
วงจร 
2. ส่งเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจ
อย่างเหมาะสม 
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความ
เช่ือมโยงในธุรกิจการเกษตรท่ีเป็น
ธรรมอย่างเป็นระบบ 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิ
ป๎ญญาท้องถ่ินมาต่อยอดในการผลิต
และการบริการเชิงธุรกิจอย่างมีคุณค่า 

1. สร้างความเป็นเลิศด้าน
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิ
ป๎ญญาท่ีมีศักยภาพ 
3. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และจิตสาธารณะ 
4. การพัฒนาคุณภาพคนและ
สุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วง
วัย และความหลากหลายของ
ประชากร 
 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูปูองกันและการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2. เสริมสร้างความร่วมมือและ
เครือข่ายในการปูองกัน ควบคุม
ลดและขจัดมลพิษ 
3. พัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การอนุรักษ์
พลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน 
 
 

1.  บูรณาการแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคงและ
อาชญากรรม 
2.  เสรมิสร้างความมั่นคง
พื้นท่ีชายแดนและ
ความสัมพันธ์กับประเทศ 
เพื่อนบ้าน 
3.  การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.ในเขต 
จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีเหมาะสม 

3. ยุทธศาสตร์
การบริหาร
จัดการด้าน
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาล 
ต าบลหนองหาร  

ชุมชนและองค์กรภาค
สังคมในท้องถ่ิน สมา
รถอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาอันเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถ่ิน
ของตนให้ด ารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน 
 

ชุมชนมีจิตส านึก
และมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
และการอนุรักษ์
ระบบนิเวศ 

ประชาชนกลุ่มต่างๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก
และเยาวชนผู้สูงอายุ 
คนพิการและผู้ปะ
สบปัญหาทางสังคม 
ได้รับบริการและ
สวัสดิการจาก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอย่างทั่วถึง 
รวดเร็ว และเป็น
ธรรมบนพื้นฐานของ
การพึ่งพาตนเอง 

ประชาชนมีความ
สามัคคีและมีความ
สมานฉันท์ในหมู่
คณะสามารถ
ป้องกันและรับมือ
กับสาธารณะภัย
ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
สามารถลดปัญหา
ยาเสพติดและความ
ไม่ปลอดภัย ในชีวิต
และทรัพย์สินใน
ชุมชน 

ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เกิดภูมิคุ้มกัน
ทางเศรษฐกิจ ท้องถ่ินมี
การพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียว วิสาหกิจในชุมชน 
มีความพร้อมแข่งขันและ
รองรับผลกระทบจากการเข้า
ร่วมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
 

เพื่อให้เขตเทศบาล
ต าบลหนองหารเป็น
เมืองน่าอยู่ มี
สาธารณูปโภคข้ัน
พื้นฐานครอบคลุม
ท่ัวถึง การคมนาคม
และขนส่งมีความ
สะดวกปลอดภัย 

แนวทาง 
การพัฒนา 

1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 
1.1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน 
และรางระบายน้ํา 
1.1.2 ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนา
ระบบจราจร เช่นไฟสัญญาณ
เตือนจราจร ปูายสัญญาณเตือน
จราจร ฯลฯ 
1.1.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนา
ระบบประปา  
1.1.4 ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนางาน
ไฟฟูาสาธารณะ  
1.1.5 การวาง และปรับปรุงผัง
เมือง การควบคุมอาคาร และใช้
ที่ดิน 
1.1.6 บํารุงรักษา และปรับปรุง 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1.2.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางการเกษตร 
1.2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม บํารุงรักษา พัฒนา
แหล่งกักเก็บน้ําทางการเกษตร 
1.2.2 การจัดต้ังตลาดกลาง โรงสี
ชุมชน โรงปุ๋ยอินทรีย์ โกดัง ห้อง
เย็น  ฯลฯ 
1.2.3 พัฒนาพลังงานทางเลือก 
 

2.1  พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.2  พัฒนาการสร้าง และ
พัฒนาการรวมกลุ่ม  (Cluster) 
2.3 สร้างภูมิคุ้มกันของระบบ
เศรษฐกิจ 
2.4 พัฒนา และส่งเสริม
ศักยภาพผู้ประกอบการ  
2.5 ส่งเสริมพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและการ
กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2.6 สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ภาคการเกษตร  
2.7 การพัฒนา และสร้าง
มาตรฐานการท่องเที่ยว และ
สร้างการเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ร่วม 
2.8 สร้างภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยว การประชาสัมพนัธ์
เชิงรุก และการตลาด 
2.9 พัฒนา และปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว และบริการทางการ
ท่องเที่ยว  
 

3.1 บริหาร และจัดการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียน  
3.2 ส่งเสริมการศึกษา 
และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.3 ขยายโอกาสทาง
การศึกษาแก่ เด็ก 
เยาวชน  
3.4 การจัดการองค์
ความรู้ทางศาสนา และ
วัฒนธรรม แก่ เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป  
3.5 การเช่ือมโยงวิถี
ชุมชนกับศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรม 
แก่ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป  
3.6 พัฒนา และส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  
 

4.1 การปลูก
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
4.2การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  
 

5.1. การสังคม
สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ปุวยโรคร้ายแรง 
5.2 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน และสังคม 
5.3 ส่งเสริมสุข
ภาวะของชุมชน 
5.4 ส่งเสริม
ศักยภาพของเด็ก 
และเยาวชน 
 

6.1 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัย 
6.2 การปูองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย 
6.3 การเสริมสร้าง 
ปรับปรุง ประสิทธิภาพ 
ในการรักษาความสงบ
ปลอดภัย งานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 
สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 

ความรู้ ภูมิปัญญา จิต
สาธารณะ และพัฒนา

ศักยภาพให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง 

1.พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 
2.เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมี
ส่วนร่วมร่วมกับเครือข่ายการ
พัฒนากับทุกภาคส่วน 
3.ส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เชิงรุกและพร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง 
4.เสริมสร้างระบบการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพทันสมัย และสามารถ
ให้บริการอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
 
 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

เศรษฐกิจ ตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 
สาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต 

6. ยุทธศาสตร์
การป้องกัน 
บรรเทาสาธารณ
ภัยและการรักษา
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน  

 

7. ยุทธศาสตร์
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจการ
ลงทุนและการ
ท่องเท่ียว 

 
 

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย และการจัด
ระเบียบชุมชน
สังคม 

 

7. ยุทธศาสตร์
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

 

เทศบาลต าบล 
หนองหารมี
กระบวนการ
บริหารจัดการ
ภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาลและ 
การจัดบริการ
สาธารณะแก่
ประชาชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ
และเกิดผล
สัมฤทธิ์ 

7.1 การสร้าง
จิตสํานึก และ
พัฒนาขีด
ความสามารถ
บุคลากรภาครัฐ 
และภาค
ประชาชน 
7.2 ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนใน
การบริหาร
จัดการ และการ
ตรวจสอบ
ควบคุม7.3 
จัดหา และสร้าง
ป๎จจัยสนับสนุน
ในการ
บริหารงานของ
องค์กร 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

Strategy  Map 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ 

แนว

ทางการ

พฒันา 

๑. จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสะดวก
ครบทุกด้าน 
๒. ให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจชุมชน การลงทุน การท่องเที่ยว ทั้งระบบ และครบวงจร  
๓. มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยส่งเสริม และบริหารด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แก่เด็ก และเยาวชน
ในพื้นที่ อย่างทั่วถึง   
๔. มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   
๕. ส่งเสริมการพัฒนาคน และสังคม   
๖. พัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม   
๗. เน้นส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
8. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบล 
9. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
10.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาต าบล  
11. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน    
  

1. เพื่อให้ตําบลหนองหารเป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่ครอบคลุมทั่วถึง    
2. มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตประจําวัน  
3.  ประชาชนในตําบลทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่ 
4.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
5.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ภูมิป๎ญญา ประเพณี  วัฒนธรรมของอันดีของตําบล 
6.  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ร่วมคิด  ร่วมทํา  และแก้ไขป๎ญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม  
7. ทรัพยากรธรรมชาติภายในตําบลหนองหารได้รับการอนุรักษ์  ฟื้นฟู 
8. ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ 
   

1.ยุทธศาตร์
การพัฒนา 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เมอืงสวยงามน่าอยู่ มุง่สู่ต าบลแห่งคุณภาพชวีติ 

เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูคู่้คุณธรรม 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ  
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

3. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคน
และสังคม 
 

6. ยุทธศาสตร์
การป้องกัน 
บรรเทาสาธารณ
ภัยและการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม  

 

7. ยุทธศาสตร์
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

 

1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
คมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 
1.1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน และราง
ระบายน้ํา 
1.1.2 ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร 
เช่นไฟสัญญาณเตือนจราจร ปูายสัญญาณ
เตือนจราจร ฯลฯ 
1.1.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบ
ประปา  
1.1.4 ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนางานไฟฟูา
สาธารณะ  
1.1.5 การวาง และปรับปรุงผังเมือง การ
ควบคุมอาคาร และใช้ที่ดิน 
1.1.6 บํารุงรักษา และปรับปรุง ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
1.2.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
การเกษตร 
1.2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
บํารุงรักษา พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ําทาง
การเกษตร 
1.2.2 การจัดตั้งตลาดกลาง โรงสีชุมชน 
โรงปุ๋ยอินทรีย์ โกดัง ห้องเย็น  ฯลฯ 
1.2.3 พัฒนาพลังงานทางเลือก 

2.1  พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.2  พัฒนาการสร้าง และ
พัฒนาการรวมกลุ่ม  (Cluster) 
2.3 สร้างภูมิคุ้มกันของระบบ
เศรษฐกิจ 
2.4 พัฒนา และส่งเสริมศักยภาพ
ผู้ประกอบการ  
2.5 ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตและการกระจายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 2.6 สร้างความ
เข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร  
2.7 การพัฒนา และสร้าง
มาตรฐานการท่องเที่ยว และสร้าง
การเรียนรู้ และประสบการณ์ร่วม 
2.8 สร้างภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์
เชิงรุก และการตลาด 
2.9 พัฒนา และปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว และบริการทางการ
ท่องเที่ยว 

3.1 บริหาร และ
จัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียน  
3.2 ส่งเสริม
การศึกษา และเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
3.3 ขยายโอกาสทาง
การศึกษาแก่ เด็ก 
เยาวชน  
3.4 การจัดการองค์
ความรู้ทางศาสนา 
และวัฒนธรรม แก่ 
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป  
3.5 การเชื่อมโยงวิถี
ชุมชนกับศาสนา 
ประเพณี และ
วัฒนธรรม แก่ เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป  
3.6 พัฒนา และ
ส่งเสริมการ

4.1 การปลูก
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
4.2การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

5.1. การสังคม
สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ปุวยโรคร้ายแรง 
5.2 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน และสังคม 
5.3 ส่งเสริมสุข
ภาวะของชุมชน 
5.4 ส่งเสริม
ศักยภาพของเด็ก 
และเยาวชน 

6.1 ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัย 
6.2 การปูองกัน 
และบรรเทาสา
ธารณภัย 
6.3 การเสริมสร้าง 
ปรับปรุง 
ประสิทธิภาพ 
ในการรักษาความ
สงบปลอดภัย งาน
ปูองกัน และ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

7.1 การสร้าง
จิตสํานึก และ
พัฒนาขีด
ความสามารถ
บุคลากรภาครัฐ 
และภาคประชาชน 
7.2 ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการ
บริหารจัดการ และ
การตรวจสอบ
ควบคุม7.3 จัดหา 
และสร้างป๎จจัย
สนับสนุนในการ
บริหารงานของ
องค์กร 
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บทที่ 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
พันธกิจ        ๑. จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสะดวกครบทุกด้าน 
 
เป้าประสงค์    1. เพ่ือให้ตําบลหนองหารเป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่ครอบคลุมทั่วถึง 
                   2. ประชาชนในตําบลทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดี     
 
กลยุทธ์หรือแนวทางพัฒนา    

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม
ขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. จํานวนที่เพ่ิมข้ึนของถนน (กี่เส้น / ยาว รวม ฯลฯ) 
2. จํานวนร้อยละของถนนมาตรฐานที่เพิ่มขึ้น 
3. จํานวนที่เพ่ิมข้ึนของรางระบายน้ํา 
4. จํานวนสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ได้รับการก่อสร้าง 
5. จํานวนระบบประปา  
6. จํานวนจุดของไฟฟูาส่องสว่างที่ได้รับการติดตั้ง 
7. จํานวน/ความยาวท่อระบายน้ําที่ได้รับการติดตั้ง 
8. จํานวนไฟเตือนจราจร/ปูายเตือนจราจร/หลักกัน
โค้ง หรืออุปกรณ์ปูองกันอุบัติเหตุทางถนนหรือ
การจราจรที่ได้รับการติดตั้ง 
9. จํานวนจุดการก่อสร้างระบบประปา 
10.จํานวนที่ดินและสิ่งก่อสร้างในเขตเทศบาลตําบล
หนองหารที่ได้รับการบํารุงรักษาและปรับปรุง 
เชิงคณุภาพ 
1. ร้อยละท่ีลดลงของจํานวนอุบัติเหตุการขนส่งและ
จราจร 
2. ร้อยละท่ีลดลงของป๎ญหาการร้องเรียนเรื่อง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
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กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. จํานวนลําเหมืองเพ่ือการเกษตรที่ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุง 
2. จํานวนฝายที่ได้รับการก่อสร้างหรือพัฒนาปรับปรุง 
3. จํานวนโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆ ที่ได้รับการก่อสร้าง
หรือพัฒนาปรับปรุง 
เชิงคุณภาพ  
- ร้อยละของกิจการทางด้านการเกษตรในพ้ืนที่ตําบล
หนองหารได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ 
 
 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
         กองช่าง เทศบาลตําบลหนองหาร 
ความเชื่อมโยง 
         1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่เหมาะสม  
         2. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ังคั่งยั่งยืนตามเศรษฐกิจพอเพียง  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
 
พันธกิจ        ๑. ให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจชุมชน การลงทุน การท่องเที่ยว ทั้งระบบ และครบวงจร 
                  2. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                  3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตําบล  
                     
.  
เป้าประสงค์    1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลตําบลหนองหาร  
                   2. ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กลยุทธ์หรือแนวทางพัฒนา    

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
2.1  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2  พัฒนาการสร้าง และพัฒนาการรวมกลุ่ม  
(Cluster) 
 
 
 
 
 
2.3 สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- จํานวนกิจกรรมที่จัดเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้าง
ภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ  
เชิงคุณภาพ  
1. ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้โดยโดย
ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสานกับวิถีชีวิต
ดั้งเดิม 
2. ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
การทําการเกษตรได้มากกว่าปีที่ผ่านมา 
เชิงปริมาณ 
- จํานวนกิจกรรมที่จัดเพ่ือพัฒนาการสร้าง และ
พัฒนาการรวมกลุ่ม   
เชิงคุณภาพ  
- ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดเพื่อพัฒนาการสร้าง 
และพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) เช่น จัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ  
เชิงปริมาณ 
- จํานวนกิจกรรมที่จัดเพื่อพัฒนาการสร้างภูมิคุ้มกันของ
ระบบเศรษฐกิจ 
เชิงคุณภาพ  
- ประชาชนในเขตเทสบาลตําบลหนองหารมีภูมิคุ้มกัน
ของระบบเศรษฐกิจที่ดี 
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กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
2.4 พัฒนา และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ 
 
 
 
  
 
 
2.5 ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการ 
กระจายสินคา้ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 
 
 
 
2.6 สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร  
 
 
 
 
 
 
2.7 การพัฒนา และสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยว 
และสร้างการเรียนรู้ และประสบการณ์ร่วม 
 
 
 
2.8 สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การ 
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการตลาด 
 
 
 
2.9 พัฒนา และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และ
บริการทางการท่องเที่ยว 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- จํานวนกิจกรรมที่จัดเพ่ือพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพ
ผู้ประกอบการ 
เชิงคุณภาพ  
- ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตําบลหนองหารได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ 
 
เชิงปริมาณ 
- จํานวนกิจกรรมที่จัดเพ่ือส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตและการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน  
เชิงคุณภาพ  
- สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมีการผลิตอย่างมีคุณภาพ 
 
เชิงปริมาณ 
- จํานวนกิจกรรมที่จัดเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับภาค
การเกษตร 
เชิงคุณภาพ  
- ภาคการเกษตรในเขตเทศบาลตําบลหนองหารมีความ
เข้มแข็ง 
 
เชิงปริมาณ 
- จํานวนกิจกรรมทีจ่ัดเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว  
เชิงคุณภาพ  
- การท่องเที่ยวมีมาตรฐานในระดับดี 
 
เชิงปริมาณ 
- จํานวนกิจกรรมที่จัดเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยว  
เชิงคุณภาพ  
- การท่องเที่ยวมีมาตรฐานในระดับดี 
 
เชิงปริมาณ 
- จํานวนกิจกรรมที่จัดเพ่ือการพัฒนา และปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว และบริการทางการท่องเที่ยว  
เชิงคุณภาพ  
- แหล่งท่องเที่ยวได้รับการ พัฒนาและปรับปรุง 
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
                งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด เทศบาลตําบลหนองหาร 
ความเชื่อมโยง 
         1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         2. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ังคั่งยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
พันธกิจ    - มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยส่งเสริม และบริหารด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม แก่เด็ก และเยาวชนในพื้นท่ี อย่างทั่วถึง   
                   
เป้าประสงค์     - เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ภูมิป๎ญญา ประเพณี  วัฒนธรรมของ   
                   อันดีของตําบล 
 
กลยุทธ์หรือแนวทางพัฒนา    

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
3.1 บริหาร และจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียน  
 
 
 
 
 
 
3.2  ส่งเสริมการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 
 
  
  
 
 

เชิงปริมาณ 
- จํานวนกิจกรรมที่จัดเพ่ือบริหาร และจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
เชิงคุณภาพ  
- ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน /ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตําบล
หนองหาร 
 
เชิงปริมาณ 
- จํานวนกิจกรรมที่จัดเพ่ือส่งเสริมการศึกษา และเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
เชิงคุณภาพ  
- ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองหารได้รับการ
ส่งเสริมการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง 
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กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
3.3 ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ เด็ก เยาวชน  
 
  
  
 
 
 
 
3.4 การจัดการองค์ความรู้ทางศาสนา และ
วัฒนธรรม แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 การเชื่อมโยงวิถีชุมชนกับศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- จํานวนกิจกรรมที่จัดเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาแก่
เด็กละเยาวชน 
เชิงคุณภาพ  
- เด็ก เยาวชน ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อเสริมสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิ
ป๎ญญา และการเรียนรู้ 
 
เชิงปริมาณ 
- จํานวนกิจกรรมที่จัดเพ่ือการจัดการองค์ความรู้ทาง
ศาสนา และวัฒนธรรม แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป 
เชิงคุณภาพ  
- ร้อยละของการการจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม 
และต้นทุนทางสังคม การสร้างแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือการ
สืบค้นภูมป๎ญญารวมถึงอัตลักษณ์ของคนในตําบล พัฒนา
ระบบข้อมูล บูรณะ ปรับปรุง ฟ้ืนฟู แหล่งสืบทอดศาสนา 
วัฒนธรรม รวมถึงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ 
 
เชิงปริมาณ 
- จํานวนกิจกรรมที่จัดเพ่ือการเชื่อมโยงวิถีชุมชนกับ
ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม แก่ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 
เชิงคุณภาพ  
- มีการจัดกิจกรรม/การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของ สภาวัฒนธรรมระดับหมู่บ้าน และระดับตําบล 
คณะกรรมการหมู่บ้านด้านที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรม 
ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมทาง
ศาสนา ให้เกิดการพัฒนา และสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวิธีชีวิตของประชาชนเชื่อมโยงกับภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น เป็นสังคมที่คุณธรรมนําสังคม 
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กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
3.6 พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- จํานวนกิจกรรมที่จัดเพื่อพัฒนา และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
เชิงคุณภาพ  
- มีการสนับสนุนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในแต่ละหมู่บ้าน เป็นการนํา
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นมาเป็นจุดขาย
ที่แตกต่าง และยั่งยืน ในขณะเดียวกันยังเป็นการกระตุ้น
ให้ชุมชนมีความภูมิใจ และมีส่วนร่วมในการสืบทอด
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ภูมป๎ญญาท้องถิ่นของตําบล
หนองหารสืบไป 
 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
              งานการศึกษา/ งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด เทศบาลตําบลหนองหาร 
ความเชื่อมโยง 
         1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         2. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดํารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานสะอาด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 
พันธกิจ     - มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               
เป้าประสงค์      - ทรัพยากรธรรมชาติภายในเทศบาลตําบลหนองหารได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู  
กลยุทธ์หรือแนวทางพัฒนา    

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
4.1 การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 
4.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  
พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม การแก้ไขป๎ญหาสิ่งแวดล้อม เช่น 
ป๎ญหามลพิษทางอากาศ อาทิ การก่อสร้างเมรุ
ฌาปนกิจศพ ฯลฯ ป๎ญหาหมอกควัน น้ําเสีย ขยะมูล
ฝอย  การกําหนดบทบัญญัติ ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต และส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิต 

เชิงปริมาณ 
- จํานวนกิจกรรมที่จัดเพ่ือการปลูกจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
เชิงคุณภาพ  
- ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิต และบริโภ ค
เพ่ือลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  
 
เชิงปริมาณ 
- จํานวนกิจกรรมที่จัดเพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
เชิงคุณภาพ  
- มีการดําเนินการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การแก้ไขป๎ญหา
สิ่งแวดล้อม เช่น ป๎ญหามลพิษทางอากาศ อา ทิ การ
ก่อสร้างเมรุฌาปนกิจศพ ฯลฯ ป๎ญหาหมอกควัน น้ําเสีย 
ขยะมูลฝอย  การกําหนดบทบัญญัติ ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต และส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิต อย่าง
เป็นระบบ 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
               งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  สํานักปลัด เทศบาลตําบลหนองหาร 
ความเชื่อมโยง 
         1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
         2. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิป๎ญญา จิต
สาธารณะ และพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคน และสังคม 
 
พันธกิจ    - ส่งเสริมการพัฒนาคน และสังคม   
               
เป้าประสงค์    1. ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ร่วมคิด  ร่วมทํา  และแก้ไขป๎ญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
                   2.  ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์หรือแนวทางพัฒนา    

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
5.1. การสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ปุวยโรคร้ายแรง  
 
 
 
 
 
 
5.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 ส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน และสาธารณสุข
ชุมชน 
 

เชิงปริมาณ 
- จํานวนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยโรค
ร้ายแรง ที่ได้รับการดูแลตามแนวทางนโยบายแห่งรัฐ 
เชิงคุณภาพ  
- ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยโรคร้ายแรงในเขต
เทศบาลตําบลหนองหาร ได้รับการฟื้นฟูสามารถ
ดํารงชีวิตร่วมกับสังคมได้ 
 
เชิงปริมาณ 
- จํานวนกิจกรรมที่จัดเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และสังคม 
เชิงคุณภาพ  
- ประชาชนในพื้นท่ีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ปลอดภัย
จากป๎ญหายาเสพติด ครอบครัวอบอุ่น และชุมชนน่าอยู่ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เชิงปริมาณ 
- จํานวนกิจกรรมที่จัดเพ่ือการส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน 
เชิงคุณภาพ  
 - การส่งเสริมสุขภาวะชุมชนได้รับการพัฒนาให้มีระบบ
บริการสุขภาพทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค 
รักษาพยาบาล และฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะใน
การดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงกิจกรรมเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจของคนในสังคม 
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กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
5.4  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพสตรี เด็ก
และเยาวชน  
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- จํานวนกิจกรรมที่จัดเพ่ือการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพ
สตรี เด็กและเยาวชน  
เชิงคุณภาพ  
- สตรี เด็กและเยาวชน ในพ้ืนเขตเทศบาล ฯ ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ
แห่งชีวิต 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
          งานการศึกษา / งานสาธารณสุข / งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด เทศบาลตําบลหนองหาร 
ความเชื่อมโยง 
         1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา 
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
         2. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิป๎ญญา จิต
สาธารณะ และพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม  
 
พันธกิจ    - พัฒนาการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม   
               
เป้าประสงค์    1. มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตประจําวัน                  
                   2. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทํา และแก้ไขป๎ญหาภายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นรูปธรรม 
กลยุทธ์หรือแนวทางพัฒนา    

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 การปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย  
 
 
 
 
 
 
 
6.3 การเสริมสร้าง ปรับปรุง ประสิทธิภาพในการ
รักษาความสงบปลอดภัย งานปูองกัน และบรรเทา
สาธารณภัย  
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- จํานวนกิจกรรมที่จัดเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
เชิงคุณภาพ  
- ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองหารเกิดความ
ตระหนักในการมีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็น ความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม พัฒนาเครือข่ายชุมชน 
อาสาสมัครเฝูาระวังปูองกันบรรเทาสาธารณภัยที่อาจ
เกิดข้ึนในพื้นที่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์
ปูองกัน การเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุในภัยที่
อาจเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
 
เชิงปริมาณ 
- จํานวนกิจกรรมที่จัดเพ่ือการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
เชิงคุณภาพ  
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลหนองหารในการรับบริการจากงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
เชิงปริมาณ 
- จํานวนกิจกรรมที่จัดเพ่ือการปูองกันและแก้ไขป๎ญหายา
เสพติด อบายมุขและป๎ญหาแรงงานต่างด้าว 
เชิงคุณภาพ  
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลหนองหารในประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ
ปลอดภัย งานปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
          งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด เทศบาลตําบลหนองหาร 
ความเชื่อมโยง 
         1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปูองกัน 
บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน  
         2. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
 
พันธกิจ    - เน้นส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
               
เป้าประสงค์    1. ประชาชนในตําบลทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่ 
                   2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ 
 

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
7.1 การสร้างจิตสํานึก และพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐ และภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของจํานวนพนักงานเทศบาลที่ได้รับการการ
ฝึกอบรมในความรู้หลักสูตรตามสายงาน 
2. จํานวนการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับการสร้างจิตสํานึก 
และพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ และภาค
ประชาชน 
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และการปูองกันการกระทําผิดจริยธรรม อย่างน้อย 1 
ครั้ง/ปี 
เชิงคุณภาพ  
1. พนักงานสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. ภาครัฐและภาคประชาชนมีจิตสํานึกท่ีดี มีหลัก 
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
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กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการ และการตรวจสอบควบคุม  
 
 
 
 
 
7.3 จัดหา และสร้างป๎จจัยสนับสนุนในการ
บริหารงานขององค์กร  
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- จํานวนกิจกรรมที่จัดเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม 
เชิงคุณภาพ  
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลหนองหารในด้านความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ 
 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละของจํานวนกิจกรรมที่ได้ดําเนินการจัดหา และ
สร้างป๎จจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร 
เชิงคุณภาพ  
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลหนองหารในด้านประสิทธิภาพการให้บริการและ
ความสะดวกรวดเร็ว 
 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
               สํานักปลัด เทศบาลตําบลหนองหาร 
ความเชื่อมโยง 
         1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี  
         2. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย 
และเป็นธรรมในการให้บริการ 
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          ยท.04 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหาร 

พ.ศ.2559-2563 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับ 
สนุน 

 
 

59 
 
 

60 
 
 

61 
 
 

62 
 
 

63 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างความมั่ง
คั่งย่ังยืนตาม
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานที่เหมาะสม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 
1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1. เพื่อให้ตําบล
หนองหารเป็น
เมืองน่าอยู่ มี
สาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานที่
ครอบคลุมทั่วถึง                  
2. ประชาชนใน
ตําบลทุกกลุ่มมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี    
 

การพัฒนา
สาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน
ภายในเขต
เทศบาล
ตําบลหนอง
หาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่ง
สาธารณูปโภค 
และ
สาธารณูปการ 
 
 
 
 
 
 

1. จํานวนที่
เพิ่มขึ้นของถนน 
2. จํานวนร้อย
ละของถนน
มาตรฐานที่
เพิ่มขึ้น 
3. จํานวนที่
เพิ่มขึ้นของราง
ระบายน้ํา 
4. จํานวน
ระบบประปา  
5. จํานวนจุด
ของไฟฟูาส่อง
สว่างที่ได้รับการ
ติดตั้ง 
6.จํานวนที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
ในเขตเทศบาล 

ปีละ  6
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน และ
รางระบายน้ํา 
2. ติดต้ัง ปรับปรุง พัฒนา
ระบบจราจร เช่นไฟสัญญาณ
เตือนจราจร ปูายสัญญาณเตือน
จราจร ฯลฯ 
3. ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนา
ระบบประปา  
4. ติดต้ัง ปรับปรุง พัฒนางาน
ไฟฟูาสาธารณะ  
5. . การวาง และปรับปรุงผัง
เมือง การควบคุมอาคาร และ
ใช้ที่ดิน 
6. บํารุงรักษา และปรับปรุง 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

เป้าประสงค ์
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 
 

59 60 61 62 63 

      
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.2 พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานทาง 
การเกษตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ได้รับการ
บํารุงรักษาและ
ปรับปรุง 
 
 
 
1. จํานวนลํา
เหมืองเพื่อ
การเกษตรที่ได้รับ
การพัฒนาปรับปรุง 
2. จํานวนฝายที่
ได้รับการก่อสร้าง
หรือพัฒนา
ปรับปรุง 
3. จํานวน
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางการเกษตร 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตรอื่นๆ ที่
ได้รับการก่อสร้าง
หรือพัฒนา
ปรับปรุง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 2 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. ก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 
บํารุงรักษา 
พัฒนาแหล่ง
กักเก็บน้ํา
ทาง
การเกษตร 
2. การ
จัดตั้งตลาด
กลาง โรงสี
ชุมชน โรง
ปุ๋ยอินทรีย์ 
โกดัง ห้อง
เย็น  ฯลฯ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
สํานักปลัด 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 
 

59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การสร้าง
ความมั่งค่ัง
ยั่งยืนตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
เศรษฐกิจ ตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว + 

1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการการ
ท่องเที่ยว
ภายในเขต
เทศบาล 
 2. ประชาชน
มีความอยู่ดีกิน
ดี พึ่งพาตนเอง
ได้ภายใต้หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

มีการพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเท่ียว
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 

2.1  พัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือในการ
ขับเคลื่อน
แนวคิด
เศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
 
 
 
 
2.2  
พัฒนาการ
สร้าง และ
พัฒนาการ
รวมกลุ่ม  
(Cluster) 
 
 
 
 

- จํานวน
กิจกรรมที่จัดเพื่อ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
เกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
สร้างภูมิคุ้มกัน
ระบบเศรษฐกิจ  
 
 
- จํานวน
กิจกรรมที่จัดเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
และยกระดับ
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้ผู้ประกอบการ/
กลุ่มอาชีพ/
ผู้สนใจ 
 

ปีละ 1 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 1 
โครงการ 
 

- โครงการชุมชน
พอเพียงตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง (การ
พัฒนาและฝึก
อาชีพ ต่างๆ ใน
ชุมชน) 
 
 
 
 
 

-โครงการอบรม
ส่งเสริมอาชีพ

ชุมชนเอื้ออาทร
หนองหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 

กองช่าง 
กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
กองคลัง 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ..ศศ. . 2559 -2559 -  2525663              3                                                                                                                                                                       เทศบาลต าบลหนองหารเทศบาลต าบลหนองหาร              109109    
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าวหน้
าของ

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 
 

59 60 61 62 63 

     1 
 
 
 
 
 
 
2 

2 
 
 
 
 
 
 
3 

3 
 
 
 
 
 
 
4 

4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 

2.3 สร้าง
ภูมิคุ้มกันของ
ระบบ
เศรษฐกิจ 
 
 
 
2.4 พัฒนา 
และส่งเสริม
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 
2.5 ส่งเสริม
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การผลิตและ
การ 
กระจายสินค้า
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน  

- จํานวน
กิจกรรมที่จัดเพื่อ
ส่งเสรมิการค้า
การลงทุนที่เกิด
ประโยชน์ใน
ท้องถิ่น 
 
- จํานวน
กิจกรรมที่จัดเพื่อ 
พัฒนา และ
ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้ประกอบการใน
ท้องถิ่น 
 
 
 
- จํานวน
กิจกรรมที่จัดเพื่อ 
ส่งเสริมพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การผลิตและการ 
กระจายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ปีละ 1 
โครงการ 
 
 
 
 
 
ปีละ 1 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 1 
โครงการ 
 

- โครงการจัด
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และการลงทุนของ
ตําบลหนองหาร 
 
 
- โครงการจัด
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว
ของตําบลหนอง
หาร 
 
 
 
- โครงการจัด
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว
ของตําบลหนอง
หาร 

สํานักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 
 
 
 
สํานักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
สํานักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน 

กองช่าง 
กองคลัง 

 
 
 
 

 
กองช่าง 
กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
กองคลัง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าวหน้
าของ

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 
 

59 60 61 62 63 

     1 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

3 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

4 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 

5 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

2.6 สร้าง
ความเข้มแข็ง
ให้กับภาค
การเกษตร 
 
 
2.7 การ
พัฒนา และ
สร้างมาตรฐาน
การท่องเท่ียว 
และสร้างการ
เรียนรู้ และ
ประสบการณ์
ร่วม 
 
 
2.8 สร้าง
ภาพลักษณ์
ด้านการ
ท่องเที่ยว การ 
ประชาสัมพันธ์
เชิงรุก และ
การตลาด 
 
  

-จํานวนกิจกรรม
ที่จัดเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็ง
ให้กับภาค
การเกษตร 
 
- จํานวน
กิจกรรมที่จัดเพื่อ
การพัฒนา และ
สร้างมาตรฐาน
การท่องเท่ียว 
และสร้างการ
เรียนรู้ และ
ประสบการณ์
ร่วม 
 
- จํานวน
กิจกรรมที่จัดเพื่อ 
สร้างภาพลักษณ์
ด้านการ
ท่องเที่ยว การ 
ประชาสัมพันธ์
เชิงรุก และ
การตลาด 

ปีละ 1 
โครงการ 
 
 
 
 
ปีละ 1 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 1 
โครงการ 
 

- โครงการจัด
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และการลงทุนของ
ตําบลหนองหาร 
 
- โครงการจัด
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว
ของตําบลหนอง
หาร  
 
 
 
 
- โครงการจัด
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว
ของตําบลหนอง
หาร 

สํานักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 
 
 
สํานักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน 

กองช่าง 
กองคลัง 

 
 
 
 

กองช่าง 
กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
กองคลัง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าวหน้
าของ

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 
 

59 60 61 62 63 

     1 
 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 

 

3 
 
 
 
 
 

 

4 
 
 
 
 
 

 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9 พัฒนา 
และปรับปรุง
แหล่ง
ท่องเที่ยว และ
บริการ
ทางการ
ท่องเที่ยว 
 
 
 
  

-จํานวนกิจกรรม
ที่จัดเพื่อการ
พัฒนา และ
ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว และ
บริการทางการ
ท่องเที่ยว 
 
 

ปีละ 1 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการพัฒนา
และปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลตําบล
หนองหาร 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานัก
ปลัด 
งาน

พัฒนา
ชุมชน 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 
 

59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 ดํารง
ความเป็นฐาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน
สะอาด 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 การ
บริหารจัดการ
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

- เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน
การศึกษา 
อนุรักษ์
ขนบธรรมเนีย
ม ภูมิป๎ญญา 
ประเพณี  
วัฒนธรรมของ
อันดีของตําบล 

1.ขนบธรรม 
เนียมภูมิป๎ญญา 
ประเพณี  
วัฒนธรรม
ของอันดีของ
ตําบลหนอง
หารได้รับการ
อนุรักษ์และ
ฟื้นฟ ู
2. มีการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนโดย
มุ่งความเป็น
เลิศทางด้าน
การศึกษา 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 บริหาร 
และจัดการ
ศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของเด็ก
เล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล ฯ ที่
ได้รับการพัฒนา
และผ่านเกณฑ์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 1 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการอาหาร
กลางวันสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.โครงการทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
สําหรับเด็กปฐมวัย 
3.โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้เรียน 
4. โครงการอบรม 
ทัศนศึกษา ดูงาน 
ของคณะกรรมการ
ศูนย์ ฯ 
5. โครงการศึกษา
อบรมของผู้ดูแล
เด็ก 
6. โครงการจัดหา
วัสดุสํานักงาน 
7. โครงการจัดหา
วัสดุส่ือการเรียน
การสอน 
8. โครงการจัดหา
วัสดุครุภัณฑ์ที่เอื้อ
ต่อการจัด
ประสบการณ์ให้กับ
เด็ก 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 
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9. โครงการ
ส่งเสริมสุขภาวะ
ผู้เรียน 
10. โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ฯ 
11. โครงการ
กีฬาสัมพันธ ์
12. โครงการ
สายใยสัมพันธ์ 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 
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     2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

3.2  ส่งเสริม
การศึกษา 
และเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 ขยาย
โอกาสทาง
การศึกษาแก่ 
เด็ก เยาวชน  
 
 

- ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ตําบลหนองหาร
ได้รับการส่งเสริม
การศึกษา และ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จํานวนเด็ก 
เยาวชน ที่ด้อย
โอกาสทาง
การศึกษา ได้รับ
การศึกษาอย่าง
ทั่วถึง 

ปีละ 2 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 

1. อุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
หนองหาร(ทิพ
วันอุทิศ) ใน
สังกัด สพฐ. 

2. จัดซื้อวัสดุ
อาหารเสริม 

(นม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 
 

 
 

 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานัก
ปลัด 
งาน

พัฒนา
ชุมชน 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 
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     1 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 3.4 การ
จัดการองค์
ความรู้ทาง
ศาสนา และ
วัฒนธรรม แก่ 
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ทั่วไป 
 
 
3.5 การ
เช่ือมโยงวิถี
ชุมชนกับ
ศาสนา 
ประเพณี และ
วัฒนธรรม แก่ 
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ทั่วไป 

จํานวนกิจกรรม
ที่จัดเพื่อการ
จัดการองค์
ความรู้ทาง
ศาสนา และ
วัฒนธรรม แก่ 
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ทั่วไป 
 
จํานวนกิจกรรม
ที่จัดเพื่อการ
เช่ือมโยงวิถี
ชุมชนกับศาสนา 
ประเพณี และ
วัฒนธรรม แก่ 
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ทั่วไป 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 3 โครงการ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.โครงการจัด
งานประเพณียี่
เป็งรําลึก(งาน
ลอยกระทง) 
2.โครงการจัด
งานประเพณีรด
น้ําดําหัวผู้สูงอาย ุ
3.โครงการ
ส่งเสริมสืบสาน
สานการศาสนา 
วัฒนธรรม 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักปลัด 

งานการศึกษา 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
กองคลัง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 
 

59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 สร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม 
ความรู้  
ภูมิป๎ญญา 
 จิตสาธารณะ  
และพัฒนา
ศักยภาพให้
พร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
ด้านการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
และสืบสาน 
ศิลปะวัฒน- 
ธรรม จารีต
ประเพณี และ
ภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

มุ่งเน้นการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรม
ชาติภายใน
เทศบาลตําบล
หนองหารได้รับ
การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟ ู

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 

 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 

4.1 การปลูก
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
4.2 การบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรม 
ชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
 

- จํานวน
กิจกรรมที่จัดเพื่อ  
การปลูก
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
 
-จํานวนกิจกรรม
ที่จัดเพื่อการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

ปีละ 2 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 4 
โครงการ 
 

1.ปูองกันและ
แก้ไขมลพิษทาง
อากาศ 
2. โครงการ
อนุรักษ์แหล่งน้ํา
และปุาไม้ ตาม
แนวพระราชดําริ 
(ปลูกต้นไม้/เพิ่ม
พื้นที่สีเขียว) 
1. โครงการ
อนุรักษ์แหล่งน้ํา
ตามแนว
พระราชดําร ิ
(ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ํา) 
2. โครงการเมือง
น่าอยู ่
3. ก่อสร้างฌา
ปนสถาน(เมรุ)ไร้
มลพิษ 
4.ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ฌาปน
สถาน 
 

สํานักปลัด 
งานสารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

 
 
สํานักปลัด 
งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

 

งานพัฒนา
ชุมชน 

 
 
 

 
 
 
 

กองช่าง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 
 

59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 สร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิ
ป๎ญญา จิต
สาธารณะ และ
พัฒนา
ศักยภาพให้
พร้อมรบักับ
การ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 การพัฒนา
การศึกษา 
สาธารณสุข
และคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาคน และ
สังคม 
 

  - ส่งเสริม
การพัฒนา
คน และ
สังคม                    
 

1. ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง  
ร่วมคิด  ร่วม
ทํา  และแก้ไข
ป๎ญหาภายใน
ชุมชนของ
ตนเองได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ
และเป็น
รูปธรรม 
                   
2.  ประชาชน
มีความอยู่ดีกิน
ดี พึ่งพาตนเอง
ได้ภายใต้หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
 

5.1. การสังคม
สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ปุวยโรค
ร้ายแรง  
 
 
 
 
5.2 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
และสังคม 

- จํานวน
กิจกรรมที่จัดเพื่อ  
การสังคม
สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ปุวยโรค
ร้ายแรง 
 
- จํานวน
กิจกรรมที่จัดเพื่อ 
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน และสังคม 
 

ปีละ  2
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ  9
โครงการ 
 

1. โครงการ
สงเคราะห์เด็ก
ยากไร้ ผู้ยากไร้ 
และคนพิการ 
2. จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟู
ผู้พิการ ประจํา
ตําบลหนองหาร 
 
 
1. โครงการ
ปูองกัน และแก้ไข
ป๎ญหายาเสพติด 
(ตามนโยบายแห่ง
รัฐ) 
2. โครงการสํารวจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ครัวเรือน 
3. ประชุม
ประชาคมเพื่อการ
วางแผน/จัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนชุมชน  

สํานักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 สํานักปลัด 
งานปูองกันฯ 
งานนโยบาย 
และแผน 
งานพัฒนา
ชุมชน 

 

สํานักปลัด 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 
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4. อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านตาม
โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
5. โครงการ
ติดต้ังกล้องวงจร
ปิด 
CCTV ในพื้นที่
ตําบลหนองหาร 
6. โครงการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
ระบบเสียงตาม
สาย ทุกหมู่บ้าน
ในเขตเทศบาล
ตําบลหนองหาร 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 
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14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 ส่งเสริม
สุขภาวะของ
ชุมชน และ
สาธารณสุข
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จํานวนกิจกรรม
ที่จัดเพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาวะ
ของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 14 
โครงการ 

7. โครงการจัด
งานเฉลิมพระ
เกียรติและ 
จัดกิจกรรม
ปกปูองสถาบัน
สําคัญของชาติ 
8. โครงการจัด
งานพระราชพิธี 
รัฐพิธี วันสําคัญ 
9. โครงการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
1. โครงการจัด
งานแข่งขันกีฬา
ประชาชน 
2. เสริมสร้าง
และพัฒนาการ
กีฬาระดับตําบล 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 
 

59 60 61 62 63 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. โครงการ
อุดหนุน
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
ประจําหมู่บ้าน 
ในเขตเทศบาล 
ตําบลหนองหาร 
(หมู่ 1 , 7 , 8 
,10 , 13 ) 
4. ก่อสร้าง
สนามกีฬา/สวน
สุขภาพประจํา
หมู่บ้านในเขต
เทศบาลตําบล
หนองหาร 
5. จัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกาย 
กลางแจ้ง 
6. ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 
7. ปูองกัน
โรคติดต่อ
ระหว่างสัตว ์
และคน 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 
 

59 60 61 62 63 

          
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. สมทบกองทุน
ระบบหลักประกัน 
สุขภาพ (สปสช.) 
9. สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
เทศบาลตําบล
หนองหาร 
10.โครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการ
ปูองกัน และแก้ไข
ป๎ญหาโรคติดต่อ 
ระหว่างสัตว์กับคน
ระดับตําบลภายใต้
สุขภาพหนึ่งเดียว 
(One health) 
11.โครงการ
แข่งขันกีฬาต้านภัย 
ยาเสพติด 
12. โครงการ
ติดต้ังไฟส่องสว่าง
บริเวณสวนสุขภาพ 
หมู่ที่ 1 (บ้านเอื้อ
อาทร) 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 
 

59 60 61 62 63 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  13. โครงการดูแล
สุขภาพผู้ปุวยเร้ือรัง 
ในเขตเทศบาล
ตําบลหนองหาร 
14. โครงการ
ส่งเสริมการออ
กําลังกายเพื่อ
สุขภาพ 
15.โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณศูนย์เรียนรู้
ชุมชนบ้านวิเวก
(สวนสมุนไพร)(ที่
ทําการ อบต.หนอง
หารเดิม) 
16 โครงการ
ก่อสร้างลานกีฬา
บ้านวิเวกพร้อม
จัดซื้ออุปกรณ์การ
กีฬา และส่งเสริม
การออกกําลังกาย
ของเด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปา้ประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 
 

59 60 61 62 63 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.4  แนว
ทางการพัฒนา 
ส่งเสริมศักยภาพ
สตรี เด็กและ
เยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
จํานวนกิจกรรม
ที่จัดเพื่อการ
พัฒนา ส่งเสริม
ศักยภาพสตรี 
เด็กและเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 3 
โครงการ 

17. โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสระน้ําห้วย
โค้งเป็นสวน
สุขภาพพร้อมติดตั้ง
เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง 
 
1. จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
2. จัดงานวันสตรี
สากล 
3. โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็ก 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
กองช่าง 
กองคลัง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 
 

59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การสร้าง
ความมั่นคง 
ปลอดภัย 
และความสงบ
สุขของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์
ที่ 6 
ยุทธศาสตร์
การปูองกัน 
บรรเทาสา
ธารณภัย
และการ
รักษาความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยใน
ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ปูองกันบรรเทา
สาธารณภัย และ
การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาการ
ปูองกัน
บรรเทาสา
ธารณภัย 
และการจัด
ระเบียบ
ชุมชน 
สังคม   

1. มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสมและมี
ความปลอดภัย
ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน                   
2. ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ร่วมคิด 
ร่วมทํา ปละ
แก้ไขป๎ญหา
ภายในชุมชนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเป็นรูปธรรม 

     6.1 ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ปูองกันบรรเทา
สาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 การปูองกัน 
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

- จํานวน
กิจกรรมที่จัดเพื่อ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ปูองกันบรรเทา
สาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
1.จํานวนร้อยละ
ที่ลดลงของ
อุบัติเหตุ การ
ขนส่งและจราจร 
2. ความพึง
พอใจในการ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล ฯ 

ปีละ 2 
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 6 
โครงการ 

1. โครงการ
ฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน
ตําบลหนองหาร 
(หลักสูตรจัดตั้ง/
หลักสูตร ทบทวน
ฯลฯ) 
2. โครงการจัดงาน
วันอปพร.เทศบาล 
ตําบลหนองหาร
ประจําป ีพ.ศ.
2558 
 
1. เฝูาระวัง 
ปูองกัน และ
บรรเทาสาธารณ
ภัย ประจําปี 
2559 
2. ติดต้ังไฟเตือน/
ไฟสัญญานจราจร
(แบบกระพริบ) 
(Traffic 
sign/Warning 
sign) 

สํานักปลัด 
งานปูองกัน ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
งานปูองกัน ฯ 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 
 

59 60 61 62 63 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 การ
เสริมสร้าง 
ปรับปรุง 
ประสิทธิภาพใน
การรักษาความ
สงบปลอดภัย 
งานปูองกัน และ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละความพึง
พอใจ
ประสิทธิภาพ
การรักษาความ
สงบปลอดภัย 
งานปูองกัน และ
บรรเทาสาธารณ
ภัย ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบล
หนองหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 2 
โครงการ 

3. ติดต้ังปูาย
จราจร/ปูายเตือน
จราจร 
4. ติดต้ังหลักกัน
โค้ง (guard rail) 
5. ติดต้ังกระจก
โค้ง  
6. ติดต้ังแถบ
สะท้อนแสง 
 
1. ดําเนินงานศูนย์
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน 
เทศบาลตําบล
หนองหาร 
2. ดําเนินงานศูนย์
การแพทย์ฉุกเฉนิ
เทศบาลตําบล
หนองหาร 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วยรับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 
 

59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 การสร้าง
ประสิทธิภาพ
ความโปร่งใส 
เป็น
ประชาธิปไตย 
และเป็นธรรม
ในการ
ให้บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
7 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

เน้นส่งเสริม
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี่   

1. ประชาชนใน
ตําบลทุกกลุ่มมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
และสังคมน่าอยู่                   
2.ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการองค์กร
เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว  
สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชนได้
อย่างตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

3 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 การสร้าง
จิตสํานึก และ
พัฒนาขีด
ความสามารถ
บุคลากร
ภาครัฐ และ
ภาคประชาชน 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของ 
จํานวนพนักงาน
เทศบาลที่ได้รับ
การการฝึกอบรม
ในความรู้หลักสูตร
ตามสายงาน 
2. การจัด
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมจิตสํานึก
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 
 
 
 
 

ปีละ 3 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. ฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาประสิทธ ิ
ภาพการปฎิบัต ิ
งานเทศบาล 
ตําบลหนองหาร 
2. ฝึกอบรม
หลักสูตร
คุณธรรม
จริยธรรมและ
วินัย ราชการ
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฎิบัติงาน
เทศบาลตําบล
หนองหาร 
3.ฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน 
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

สํานักปลัด 
งานการเจ้าหน้าที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
กองคลัง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 
 

59 60 61 62 63 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.2 ส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของทุกภาค
ส่วนในการ
บริหารจัดการ 
และการ
ตรวจสอบ
ควบคุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบล
หนองหารในด้าน
ความโปร่งใส 
ความซ่ือสัตย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ค่าจ้าง
หน่วยงาน 
 หรือสถาบันทํา
การสํารวจ
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ
และความพึง
พอใจของผู้รับ 
บริการ จาก ทต.
หนองหาร 
2. อุดหนุนที่ทํา
การปกครอง
อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ 
3. อุดหนุนที่ทํา
การปกครอง
จังหวัดเชียงใหม่ 
4. อุดหนุน
เทศบาลตําบล
เมืองเล็น อําเภอ
สันทราย จังหวัด
เชียงใหม่  
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

  หน่วย
สนับสนุน 

 
 

59 60 61 62 63 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. จัดการ
เลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น/
ผู้บริหารท้องถิ่น
เทศบาลตําบล
หนองหาร 
6. ปรับลดขั้นตอน 
ระยะเวลา และ
ขยายเวลาการ
ให้บริการจัดเก็บ
ภาษ ีและสร้าง
ความพึงพอใจใน
การชําระภาษี 
7. ส่งเสริมและ
สร้างแรงจูงใจ
สําหรับผู้ชําระ
ภาษีถูกต้อง
ครบถ้วนภายใน 
กําหนดเวลา 
8. โครงการ
จัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน  
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 
 

59 60 61 62 63 

     4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.3 จัดหา 
และสร้าง
ป๎จจัย
สนับสนุนใน
การ
บริหารงาน
ขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบล
หนองหารในด้าน
ประสิทธิภาพ
และความ
รวดเร็วในการ
ให้บริการ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 4 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ ( เงิน
รางวัลประจําปี ) 
2. จัดซื้อ
คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง  
3. จัดซื้อ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
4. จัดซื้อ
ครุภัณฑ์ 
สํานักงาน 
8. ก่อสร้าง
อาคาร
เอนกประสงค์
เทศบาลตําบล
หนองหาร 

สํานักปลัด 
งานบริหาร 
งานทั่วไป 

กองช่าง 
กองคลัง 
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บทท่ี  5 
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

 
      5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
            ระบบติดตาม  ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดําเนินการอยู่
โดยที่ การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ เ กี่ยวกับการ
ดําเนินงานโครงการ ป๎ญหาที่เผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน  หากไม่มีระบบติดตามของโครงการ
แล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้  
กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์  หรือไ ด้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดป๎ญหาในการควบคุม
คุณภาพของการดําเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือ
ระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
 ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว  จะก่อให้เกิดปร ะสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
ดําเนินงานด้านต่าง ๆ  เช่น  การให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุป๎ญหา
ที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ป๎ญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ
กลุ่มเปูาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนิ นงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน 
 โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักไม่ให้ความสําคัญกับการวางระบบการติดตามโครงการ  
เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง  จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็ น
ผู้ดําเนินการ  นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในการปฏิบัติ  อย่างไรก็
ตาม ในส่วนในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจะเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ  เพราะฉะนั้นจะเห็น
ได้วา การวางระบบติดตามไม่จําเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการ
มีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราวเพียงคนเดียว  โดยมีหน้าที่จัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส  หรือ
ในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา เพียงจํานวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตาม เพื่อจะ
เลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด 
 ในส่วนของ  การประเมินผล   นั้น  เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นสําหรับการดําเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม  
เพราะผลที่ได้จากการประเมินผลจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กําหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้วนั้น  ให้ผลเป็นอย่างไร  นําไปสู่
ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่  อีกทั้งการติด ตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ ) เพียงใด  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ  ที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้  การประเมินผลยังถือเป็น
กระบวนการตัดสินคุณค่าและการตั ดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ  มีความ
เที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 
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 5.2  ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามประเมินผล 
  เพ่ือให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตําบลหนองหาร    โดยตรวจสอบติดติดตามและประเมินผล
ก่อนดําเนินการโครงการว่าคุ้มค่ากับการดําเนินการหรือไม่  ทั้งในคณะดําเนินการตามโครงการเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ได้ทันท่วงที และหลังเสร็จสิ้นโครงการเป็นประจําทุกปี เพื่อประเมินว่าโครงการประส บความสําเร็จตามแผนที่วาง
ไว้หรือไม่  ได้ผลผลิตตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่าของการดําเนินงานเพ่ือตัดสินว่าควรจะขยาย  ปรับปรุง  หรือ
สิ้นสุด  หรือดําเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป 

 
วิธีการประเมินผลแผนพัฒนา 
 1.  จัดทําระบบฐานข้อมูลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน  เพ่ือให้เ ป็นแนวทางในการวางแผน
พัฒนาเทบาลในแต่ละปีให้เหมาะสม  สอดคล้องกับความเป็นจริง  โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาล
ตําบลหนองหารทั้ง   1  ด้าน   ดังนี้ 
 

   ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
   ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม  
   ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน 

สังคม 
   ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2.  กําหนดให้มีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานในแต่ละเรื่อง  โดยให้มีการวัดผลเพ่ือวัดคุณค่าของโครงการและ
ผลการพัฒนาที่เกิดข้ึนใน  3  ระดับ   คือ 

   ผลงาน  ได้แก่ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานในการแก้ไขป๎ญหาความต้องการตามเปูาหมายของ
งาน/โครงการ 

   ผลลัพธ์   ได้แก่  ผลที่ตามมา  ซึ่งเป็นเรื่องที่แสดงถึงการบรรลุความสําเร็จของงานที่เกิดขึ้น 
  ผลกระทบ ได้แก่ การประเมินผลที่ได้จากผลของโครงการทั้งท่ีคาดหวังและไม่ คาดหวัง ซึ่งเป็นผล
ทางบวกและลบ  เพ่ือนําไปประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ  เช่น  ยกเลิก  ดําเนินการต่อไป 

3.ให้มีองค์กรและหน่วยงานรับผิดชอบในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลหนองหาร  ดังนี้ 
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                     องค์กรให้ค าแนะน า  ปรึกษาและติดตามประเมินผล 

- คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองหาร 
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองหาร

แต่งตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  แยกตามสาขา
การพัฒนาแต่ละด้าน 

องค์กรที่มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
  สนับสนุนให้องค์กรต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลได้แก่  
ภาครัฐ  เอกชน  สถาบันการศึกษา  ผู้นําชุมชน  และประชาชน  โดยติดตามประเมินผลใน
ภาพรวมว่า 

- การจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  ได้นํากรอบแนวคิดต ามท่ี
กําหนดไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  3  ปี  ไปสู่การปฏิบัติ
มากน้อยเพียงใด 

- สภาพการพัฒนาเป็นไปตามความต้องการที่ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ
หรือไม่ 

- ประชาชนได้รับผลประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่ 
- ครอบคลุมภารกิจ  การพัฒนาในทุกๆด้านหรือไม่ 
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5.3  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

การประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหาร (๒๕๕9 – ๒๕๖3) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปของ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑๐  
อปท. - ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน (๓)  
 สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สําคัญ   
 - การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะ (๓)  
 คล้ายกนั   
 - การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา (๒)  
 และ / หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.   
 - มีข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา (เพ่ือดูการดําเนิน (๒)  
 งานในแต่ละปีท่ีผ่านมาว่ามีการดําเนินการบรรลุเปูาหมาย   
 ของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด   
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์ ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่สําคัญ ด้านเศรษฐกิจ ๒๕  
และศักยภาพ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการ   
 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่สําคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ   
 ป๎ญหาและความต้องการ   
   • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ / หรือ  ๔  
 จปฐ.   
       - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ (๒)  
       - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สําคัญของ (๒)  
 จังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ   
 ป๎ญหา   
    • การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม ๕  

       - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สําคัญด้านสังคม เช่น (๓)  
 กําลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญา-   
 กรรม ป๎ญหายาเสพติด เป็นต้น   
       - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่สําคัญของ (๒)  
 อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ   
 ป๎ญหา   
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

     • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม ๕  
       - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สําคัญ ด้านทรัพยากร (๒)  
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
       - มีการนําเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ (๓)  
 ภายนอกของ อปท.   
     • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของอปท . ๕  
       - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน (๓)  
       - มีการจําแนกผลการวิเคราะห์ป๎จจัยภายในภายนอก (๒)  
 อย่างถูกต้อง   
     • สรุปประเด็นป๎ญหาและความต้องการของประชาชนเชิง ๖  
 พ้ืนที่   
        - มีการประมวลป๎ญหาและความต้องการของประชาชน (๒)  
 ในพ้ืนที่โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของป๎ญหาและ   
 ความต้องการ   
        - มีการระบุป๎ญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ (๒)  
 กลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน   
        - การใช้แผนชุมชน / แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบ (๒)  
 ในการจัดทําแผนพัฒนา   
๓. ยุทธศาสตร์  ๖๕  
๓.๑ วิสัยทัศน ์     • มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือ ๕  
 บรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ   
 ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท.   
       - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับ (๓)  
 การวิเคราะห์ข้อมูล   
       - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ (๒)  
๓.๒ พันธกิจ  ๕  
       - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือนําไปสู่การบรรลุ (๓)  
 วิสัยทัศน์   
       - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (๒)  
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์     • มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะ ๑๐  
 ของพ้ืนที่   
       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (๔)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

       - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนอง (๔)  
 ป๎ญหาศักยภาพของ อปท.   
       - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา (๒)  
 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค   
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์   
 การพัฒนาของ อปท.   
๓.๔ เปูาประสงค ์     • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ๕  
       - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ (๓)  
       - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้อง (๒)  
 การที่จะบรรลุอะไรในช่วง ๔ ปี   
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่า ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย ๑๕  
เปูาหมายของแต่ละประเด็น      • ตัวชี้วดั ๙  
ยุทธศาสตร์        - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเปูาประสงค์ และสะท้อน (๕)  
 ผลลัพธ์ตามเปูาประสงค์   
        - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ (๔)  
      • ค่าเปูาหมาย ๖  
        - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี (๓)  
        - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ทําได้ทั้งด้าน (๓)  
 ปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค   
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ      • มีการกําหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๐  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเปูาประสงค์ของ   
 แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะ   
 ของพ้ืนที่   
        - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกัน (๕)  
 และมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนําไปสู่   
 การบรรลุเปูาประสงค์ และยุทธศาสตร์   
        - มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน / วิธีการที่ชัดเจน (๕)  
 เพ่ือนําไปสู่การกําหนดแผนงานโครงการ   
๓.๗ บัญชีรายการ / ชุด บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย ๑๕  
โครงการพัฒนา      • โครงการ / กิจกรรม ๘  
        - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (๒)  
 ของโครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน   
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

        - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (๓)  
        - การจัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม (๓)  
       • โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน ๗  
 และนําไปสู่ผลสําเร็จของเปูาประสงค์   
        - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์ (๓)  
 อย่างชัดเจนและนําไปสู่ผลสําเร็จของเปูาประสงค์   
        - มีโครงการฯครบถ้วนทั้ง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) (๒)  
        - มีรูปแผนที่กําหนดบริเวณดําเนินการตามโครงการ (๒)  
 พัฒนา   
 รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


