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คํานํา 
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนระยะยาว  เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาใหมีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาในทุกระดับท่ีเก่ียวของ  โดยตอบสนองตอปญหาความตองการของประชาชนให
ไดมากท่ีสุด   ดังนั้น แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนเครื่องมือสําคัญ  ในการนํานโยบายของรัฐบาลและ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ  ไปสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และปญหาและความ
ตองการของประชาชน  และเปนแผนชี้นําการพัฒนาในภาพรวมระยะยาว  แตไมยึดม่ันวาจะตองใช
ระยะเวลาเทาใด  ข้ึนอยูกับปญหาและความตองการของประชาชนในขณะนั้น  จึงสามารถปรับเ ปลี่ยนแผน
ไดตามความเหมาะสม  รวมท้ังการปรับเปลี่ยนเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลและทิศทางการ
พัฒนาประเทศ 

ท้ังนี้  เทศบาลตําบลขัวมุงไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ .ศ.๒๕๕๘ – 
๒๕๖๒ โดยไดทบทวนและคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาระดับจังหวัด  และยุทธศาสตร
การพัฒนาระดับประเทศ    เทศบาล ตําบลขัวมุง จึงหวังเปนอย างยิ่งวา  แผนยุทธศาสตรการ พัฒนา พ .ศ. 
255๘ – 25๖๒  จะเปนประโยชน สําหรับ เปนแนวทางในการดําเนินงาน พัฒนาในพ้ืนท่ี ใหสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพตรงตามความตองการของทองถ่ินตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
สวนท่ี 1  บทนํา 
 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา      1 
 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา    ๒ 
 ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา     2 
 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา     ๓ 
 
สวนท่ี 2  สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 สภาพท่ัวไป         ๔ 
 ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของทองถ่ิน       ๙ 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร        ๑๑ 
 
สวนท่ี 3  แผนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลขัวมุง พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
 ยุทธศาสตรท่ีสําคัญชาติ        1๒ 
 การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถ่ิน      ๒๔ 
 วิสัยทัศน (vision) และพันธกิจ (mission) การพัฒนาทองถ่ิน    30 
 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรของ อปท.   ๓2 
 แผนท่ียุทธศาสตร        ๓3 
 
สวนท่ี 4  รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลขัวมุง พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
 ประเด็นยุทธศาสตร        ๓4 
 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร       ๔1 
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สวนท่ี  ๑ 
บทนํา 

 
 
 
 

 



 
 

บทท่ี  ๑ 

บทนํา 
 

๑.๑ ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  หมายถึง  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหม ายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  อําเภอ  และ

แผนชุมชน  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะมีกําหนดระยะเวลาก่ีปก็ได  ข้ึนอยูกับขอเท็จจริงของการ

ดําเนินงานวาก่ีปจึงจะสําเร็จ  อง คกรปกครองสวนทองถ่ินบางแหงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีมี

กําหนดระยะเวลา ๔ ป ตามวาระการดํารงตําแหนงของผูบริหารทองถ่ิน  แตโดยปกติแลว องคการบริหาร

สวนจังหวัดจะขอความรวมมือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในจังหวัดนั้น ๆ จัดทําแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาท่ีมีกําหนดระยะเวลา ๕ ป  เพ่ือใหงายตอการประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

เขตพ้ืนท่ีจังหวัด 

  แผนยุทธศาสตร (Strategic  Plan) หมายถึง  แผนหรือกรอบวิธีการดําเนินงานท่ีแสดงถึง

ภารกิจ  เปาหมาย  ทิศทางการดําเนินงาน ตลอดจนวิถีทางหรือขอกําหนดท่ีองคการควรปฏิ บัติเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกําหนด  ภายใตขอจํากัดของสภาพแวดลอมภายนอก และขีดความสามารถขององคการ  (ทํา

อยางไรถึงจะบรรลวุิสัยทัศน) 

  การวางแผนยุทธศาสตร (Strategic  Planning)  เปนกระบวนการตัดสินใจเพ่ือกําหนด

ทิศทางในอนาคตขององคกร  โดยกําหนดสภาพการณในอนาคตท่ี ตองการบรรลุ  และกําหนดแนวทางใน

การบรรลุสภาพการณท่ีกําหนดบนพ้ืนฐานขอมูลท่ีรอบดานอยางเปนระบบ 

  การกําหนดแนวทางท่ีจะบรรลุสภาพการณในอนาคตท่ีตองการใหเกิด  จะตองตั้งอยูบน

พ้ืนฐานของขอมูลท่ีรอบดาน  กลาวคือ  จะตองคํานึงถึงขอมูลในทุก ๆ เรื่อท่ีเก่ียวขอ ง  ท้ังสภาพการณท่ี

ตองการใหเกิดศักยภาพหรือขีดความสามารถขององคกร  และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตาง ๆ 

ท้ังดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และสิ่งแวดลอม 

  กระบวนการ การวางแผน ยุทธศาสตร  (Strategy  Planning  Processes)  มีข้ันตอน

ดังตอไปนี้ 

๑) กําหนดวิสัยทัศน  (Vision) 

๒) กําหนดพันธกิจ  (Mission) 

๓) กําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  (Goal) 

๔) กําหนดยุทธศาสตร  (Strategy) 

๕) กําหนดแนวทางการพัฒนา 
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๒ 
 

เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรคือ การแกไข

ปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถ่ิน        ดั งนั้น  วิสัยทัศนขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินก็จะนําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถ่ินเปนหลัก  และ

ตองสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

ดังนั้น  ขอมูลสําหรับใชในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึง

ประกอบดวย 

๑) ปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 

๒) แผนชุมชน 

๓) นโยบายผูบริหารทองถ่ิน 

๔) กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ 

๖) นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนเค รื่องมือสําคัญ          ในการนํานโยบายของรัฐบาลและ

ทิศทางการพัฒนาประเทศไปสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ี  ใหสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและปญหา  ความ

ตองการของประชาชน  และเปนแผนชี้นําการพัฒนาในภาพรวมระยะยาว  แตไมยึดม่ันวาจะตองใช

ระยะเวลาเทาใด  ข้ึนอยูกับปญหาและความตองการของประชาชนในขณะนั้น  จึงสามารถปรับเปลี่ยนแผน

ไดตามความเหมาะสม  รวมท้ังการปรับเปลี่ยนเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลและทิศทางการ

พัฒนาประเทศ 
 

๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  ๑) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลขัวมุง   ใหมี

ทิศทางในการจัดทําท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

  ๒) เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณประจําป 

  ๓) เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน สามารถกําหนดเปาหมายใหมีความชัดเจน 
 

๑.๓ ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  ๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ี

เก่ียวของ เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และ

ประเด็นท่ีเก่ียวของตลอดจนความชวยเ หลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี   

เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก

หนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
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๓ 
 

  ๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพั ฒนาทองถ่ิน รวบรวมแนวทางและขอมูล นํามา

วิเคราะหเพ่ือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

  ๓) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือเสนอผูบริหาร

ทองถ่ิน 

  ๔) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรก ารพัฒนา และประกาศใชแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  ๑) สามารถนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลขัวมุง 

  ๒) สามารถนําไปใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณประจําป 

  ๓) สามารถนําไปใชเปนแนวทางการพัฒนาทองถ่ิ นใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง กอใหเกิด

ความยั่งยืน  มีประสิทธิภาพ 
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สวนท่ี  ๒ 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 



๔ 
 

บทท่ี  ๒ 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

๒.๑  สภาพทั่วไป 
2.1.1 ลักษณะท่ีตั้ง จํานวนพ้ืนท่ีและอาณาเขต 
เทศบาลตําบลขัวมุง     ตั้งอยูในเขตทองท่ีตําบลขัวมุง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม   ไดรับ

การจัดตั้งเปนเทศบาลตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเม่ือวันท่ี  27  ตุลาคม  
พ.ศ. 2552 

ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของท่ีวาการอําเภอสารภี และหางจากท่ีวาการอําเภอสารภี  
ระยะทางประมาณ  8  กิโลเมตร  หางจากตัวเมืองเชียงใหม  12  กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ีท้ังสิ้น  10.265  
ตารางกิโลเมตร  หรือ  ประมาณ  6,447  ไร  จําแนกเปน   

- พ้ืนท่ีอยูอาศัย   จํานวน  1,325  ไร   
- พ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตร  จํานวน  5,010  ไร 
- พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน จํานวน     112  ไร   

เทศบาลตําบลขัวมุงมีอาณาเขตติดตอดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดตอกับ ตําบลดอนแกว อําเภอสารภี 
ทิศใต   ติดตอกับ ตําบลสันทราย อําเภอสารภี 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับ ตําบลทากวาง อําเภอสารภี 
ทิศตะวันตก  ติดตอกับ ตําบลสบแมขา อําเภอหางดง 

 

2.1.2 สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิประเทศของเขตพ้ืนท่ีตําบลมีลักษณะเปนราบลุม ไมมีภูเขาหรือปาไม  มีถนนทาง

หลวงแผนดินหมายเลข 106 ตัดผานทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเทศบาลตําบล และมีแมน้ําปงไหลผาน
ทางดานตะวันตก 

สภาพอากาศมีลักษณะเชนเดียวกับพ้ืนท่ีทางภาคเหนือ   โดยท่ัวไปมี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่ม
ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม , ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ , ฤดู
รอน เริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน  มีอุณหภูมิเฉลี่ยท้ังป 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ย 38  องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส 

 

2.1.3 สภาพเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอมโดยรวม 
เนื่องจากตําบลขัวมุงเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  ประชาชนสวน ใหญทําการเกษตรเปนหลัก   

เพราะมีแมน้ําปงไหลผาน  ประชาชนท่ีอาศัยอยูใกลแมน้ําปง   สามารถทําการเกษตรไดตลอดท้ังป   พืชผล
ทางการเกษตรหลักคือ  การปลูกลําไย  รองลงมาจะเปนการปลูกผักขาย เชน ผักชีฝรั่ง เลี้ยงสัตวบางแตไม
มาก  เพราะสภาพพ้ืนท่ีไมคอยเอ้ือใหทํากา รเลี้ยงสัตว  นอกจากนั้นก็รับจางทํางานในเมือง  เพราะเสนทาง
คมนาคม การขนสงใกลตัวเมือง  จึงมีความสะดวกในการประกอบอาชีพของประชาชนในตําบล 

สภาพสังคมโดยรวม   มีลักษณะเปนสังคมก่ึงเมือง ท้ังนี้เนื่องจากอยูติดกับอําเภอเมืองและ
ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีขยายเขาม าอยางรวดเร็ว   ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธและมี
วัฒนธรรมประเพณีเชนเดียวกับประชาชนในภาคเหนือโดยท่ัวไป   และยังคงมีการอนุรักษและสืบทอด
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วัฒนธรรมภูมิปญญาอยางเหนียวแนน สภาพแวดลอมโดยรวมเปนพ้ืนท่ีท่ีประชาชนอาศัยยังไมหนาแนน
เทาใดนัก  ดังนั้นชุมชนยังมีกระบวนการรักษาสิ่งแวดลอม   ไมวาจะเปนเรื่องของขยะมูลฝอยและน้ําเสีย ยัง
ไมเปนปญหาหลัก แตหากไมมีแผนรองรับการจัดการดานสิ่งแวดลอม   คาดวาอีกไมก่ีปขางหนาจะเกิด
ปญหาดานสิ่งแวดลอมตามมา 

 

ดานแหลงน้ํา 
- บอน้ําตื้นสวนบุคคล จํานวน 632 บอ ใชการได 482 บอ 
- บอน้ําตื้นสาธารณะ จํานวน 2 บอ    
- บอบาดาลสวนบุคคล จํานวน 1,287 บอ ใชการได 1,282 บอ 
- บอบาดาลสาธารณะ จํานวน 12 บอ    
- ระบบประปาหมูบาน จํานวน 5 บอ  

 

  

สถานท่ีสาธารณะประโยชน 
- ฌาปนสถาน จํานวน 4 แหง 
- ศาลาประชาคม จํานวน 10 แหง 
    

หนวยธุรกิจ  
- สถานีบริการน้ํามัน/ปมน้ํามัน จํานวน 1 แหง 
- โรงงานอบลําไย จํานวน 2 แหง 
- โรงงานทําไมกวาด จํานวน 1 แหง 
- ฟารมไก จํานวน 2 แหง 
- โรงงานน้ําดื่ม จํานวน 2 แหง 
- ตลาดสด จํานวน 1 แหง 
- รานขายยาแผนปจจุบัน/คลินิก จํานวน 2 แหง 
    

การรวมกลุมภายในตําบล/OTOP 
- กลุมผูสูงอาย ุ จํานวน 10 กลุม 
- กลุมแมบาน จํานวน 10 กลุม 
- กลุมพัฒนาบทบาทสตร ี จํานวน 10 กลุม 
- กลุมเกษตรกร จํานวน 10 กลุม 
- กลุมออมทรัพย จํานวน 10 กลุม 
- กลุมเยาวชน จํานวน 10 กลุม 
- กลุมวิสาหกิจชุมชน-ตัดเย็บเสื้อผา จํานวน 1 กลุม 
 

2.๑.๔  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
-  การคมนาคมและขนสง 
เทศบาลตําบลขัวมุง  ตั้งอยูศูนยกลางการคมนาคม มีถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 106 

ผานพ้ืนท่ีและอยูใกลกับตัวเมืองเชียงใหม  และเปนเสนทางผานระหวางเชียงใหม  ลําพูน  โดยมีถนนทาง
หลวงชนบท หมายเลข 4091 ผานหนาสํานักงานเทศบาลตําบลขัวมุง  ทําใหการคมนาคมไปยังอําเภอรอบ 
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ๆ มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมท้ังการสงผลผลิตทางการเกษตรไปจําหนายในเมือง  หรือมีพอคามารับซ้ือ
ถึงท่ี แตก็มีขอจํากัดคือ  ไมมีรถโดยสารประจําทางผาน  ดังนั้นการเดินทางจึงตองอาศัยรถยนตสวนบุคคล
เปนหลัก 

สําหรับการคมนาคมภายในเขตเทศบาลตําบลขัวมุง  มีถนนสายหลัก ท้ังสิ้น 2 สาย และถนน
ตามซอยตางๆ อีก ๑58 สาย (ถนนลาดยาง จํานวน 40 สาย, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 100 สาย, 
ถนนลูกรัง จํานวน 18 สาย) 

 

-  การโทรคมนาคม 
- โทรศัพทสาธารณะ  จํานวน    10  หมูบาน      จํานวน  1๕  ตู 
- โทรศัพทใชในบาน  จํานวน  954  ครัวเรือน 
 

-  การไฟฟา 
ผูใชไฟฟา      จํานวน  10  หมูบาน  (ครบทุกครัวเรือน)  แยกไดดังนี้ 
- หมูท่ี 1 – 8   ใชไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคเชียงใหม  อําเภอสารภี 
- หมูท่ี 9 – 10 ใชไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคลําพูน 

 

2.๑.๕  ดานสังคม 
-  ลักษณะการปกครอง 
เทศบาลตําบลขัวมุง  แบงเขตการปกครองออกเปน  10  หมูบาน  ดังนี้ 
หมูท่ี 1 บานปาเดื่อ   หมูท่ี 5 บานขัวมุง  หมูท่ี 9   บานเดื่องกเหนือ 
หมูท่ี 2 บานสันทรายกอม  หมูท่ี 6 บานหัวดง  หมูท่ี 10 บานเดื่องกใต 
หมูท่ี 3 บานปากเหมือง  หมูท่ี 7 บานหัวดง 
หมูท่ี 4 บานทามะโอ  หมูท่ี 8 บานไรดง 
 

-  จํานวนประชากรและครัวเรือน 
ประชากรในเขตตําบลขัวมุง ตามหลักทะเบียนราษฎร ณ เดือนมกราคม 255๗ 

รวมท้ังสิ้น  5,4๘๗  คน  แยกเปนชาย  2,๖๒๙  คน  หญิง  2,8๕๘  คน 
จํานวนครัวเรือน  2,๑๖๖  ครวัเรือน 
ความหนาแนนของประชากรเฉลี่ย  ๒๑๑  ครัวเรือนตอตารางกิโลเมตร 
ประชากรเฉลี่ย  5๖๙  คนตอตารางกิโลเมตร 
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จํานวนประชากรและครัวเรือนแยกไดดังนี้ 
 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน จํานวนครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

บานปาเดื่อ 
บานสันทรายกอม 
บานปากเหมือง 
บานทามะโอ 
บานขัวมุง 
บานหัวดง 
บานหัวดง 
บานไรดง 
บานเดื่องกเหนือ 
บานเดื่องกใต 

26๘ 
21๓ 
144 
27๒ 
20๒ 
20๘ 
17๖ 
29๗ 
2๑๐ 
17๖ 

26๕ 
26๐ 
18๘ 
3๑๓ 
2๗๐ 
228 
21๒ 
40๕ 
2๖๗ 
2๒๑ 

32๐ 
๒๙๙ 
21๗ 
๓๑๐ 
25๖ 
23๖ 
25๐ 
41๒ 
306 
25๒ 

58๕ 
55๙ 
40๕ 
6๒3 
5๒๖ 
46๔ 
46๒ 
81๗ 
57๓ 
4๗๓ 

 รวมท้ังส้ิน 2,1๖๖ 2,6๒๙ 2,8๕๘ 5,4๘๗ 

(ขอมูลจากท่ีทําการอําเภอสารภี  ณ  เดือนมกราคม 255๗) 
 

-  การศึกษา 
ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลขัวมุง  มีสถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน   2 แหง ระดับท่ี

เปดสอน  ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ดังนี้ 
 

ท่ี ช่ือโรงเรียน สังกัด 
ระดับท่ี 
เปดสอน 

จํานวนนักเรียน (คน) 
ยอนหลัง ๓ ป 

2554 2555 255๖ 
1 โรงเรียนบานปากเหมือง 

 
สพฐ. อ.๑ – ม.๓ 245 250 2๓๒ 

๒ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลขัวมุง 
 

ทต.ขัวมุง ๑ – ๓ ป 58 58 5๗ 
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-  การศาสนา 
ประชากรในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลขัวมุง   สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ   รอยละ 99 

ศาสนาคริสต รอยละ0.5    และศาสนาอิสลามรอยละ 0.5 
เม่ือพิจารณาถึงขอมูลท่ัวไปทางการศาสนา  และวัฒนธรรมจะพบวา มีศาสนสถาน  ดังนี้ 

 

ท่ี ช่ือวัด / ศาสนสถาน ท่ีตั้ง 
จํานวน 

พระภิกษุ – สามเณร/นักบวช 
1 วัดปาเดื่อ หมูท่ี 1 ตําบลขัวมุง พระภิกษุ 2 สามเณร ๕ 
2 วัดศรีมูลเรือง หมูท่ี 3 ตําบลขัวมุง พระภิกษุ 4 สามเณร 2 
3 วัดปากเหมือง หมูท่ี 3 ตําบลขัวมุง พระภิกษุ 2 สามเณร 3 
4 วัดขัวมุง หมูท่ี 5 ตําบลขัวมุง พระภิกษุ 1  
5 วัดหัวดง หมูท่ี 7 ตําบลขัวมุง พระภิกษุ 2  
6 วัดไรดง หมูท่ี 8 ตําบลขัวมุง พระภิกษุ 1 สามเณร 3 
7 วัดอุทุมพราราม หมูท่ี 9 ตําบลขัวมุง พระภิกษุ 3 สามเณร 1 
 

-  วัฒนธรรมและประเพณี 
ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลขัวมุง มีวัฒนธรรมและประเพณีท่ีสําคัญ  และมีลักษณะการดํารงชีวิต

ของประชาชนเหมือนชาวเชียงใหมท่ั วไป  ซ่ึงประเพณีท่ีสําคัญไดแก  เดือนเมษายนหรือเดือนเจ็ด ตามการ
นับเดือนของชาวลานนา มีประเพณีท่ีโดดเดนคือ  ประเพณีสงกรานต รดน้ําดําหัว และในเดือนพฤศจิกายน
หรือเดือนยี่คือ  ประเพณียี่เปงหรือการลอยกระทง 

 

-  การสาธารณสุข 
มีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  2  แหง คือ 

๑) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขัวมุง  มีอัตรากําลังเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดังนี้  
- ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขัวมุง  (นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ) จํานวน  

๑  คน 
- เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  จํานวน  1  คน 
- เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน  จํานวน  ๑  คน 
- พยาบาลวิชาชีพ จํานวน  ๒  คน 
- และอาสาสมัครสาธารณสุข  จํานวน  10๓  คน 

ใหบริการดานการแพทยและการสาธารณสุข   โดยเฉพาะงานสงเสริมสุขภาพ  งาน
ปองกันและควบคุมโรค  งานรักษาพยาบาลและงานฟนฟูสมรรถภาพท้ังในและนอกชุมชน  มีผูปวยนอกมา
รับบริการโดยเฉลี่ย  1,000  คน/เดือน 

๒) ศูนยแพทยทางเลือกสารภี (แมแกวเรือน จิวหานัง อุปถัมภ ) สาขาโรงพยาบาลสารภี  
ใหการรักษา ฟนฟู และบําบัดผูปวย โดยหลักการแพทยแผนไทย อาทิเชน การนวดเพ่ือการรักษา การ
ประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร การจายยาสมุนไพร 
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๙ 
 

๒.๒ ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น ไดแก โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล  
งบประมาณ  และเคร่ืองมืออุปกรณ 

เทศบาลตําบลขัวมุง  เดิมเปนองคการบริหารสวนตําบลขัวมุง   และไดรับการยกฐานะจาก
องคการบริหารสวนตําบลขัวมุง  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งเทศบาลตําบลขัวมุง 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เปนเทศบาลตําบล  ตั้งแตวันท่ี  27  ตุลาคม  พ.ศ.2552  

โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
โครงสรางและอํานาจหนาท่ีในการบริหารงานของเทศบาลตําบลจะเปนไปตามกฎหมาย  โดย

กําหนดใหเทศบาลตําบลประกอบดวย   ฝายนิติบัญญัติ หรือสภาเทศบาลตําบล   และฝายบ ริหารหรือ
ผูบริหาร 

ฝายนิติบัญญัตหิรือสภาเทศบาลตําบล  เปนองคกรทางการเมืองท่ีสําคัญ  สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลเปนผูไดรับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน   กฎหมายไดกําหนดใหสภาเทศบาลตําบลขัวมุงมีสมาชิกได 
12 คน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจะอยูในตําแหนงคราวละ  4  ป 

โดยท่ัวไปแลว  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจะมีหนาท่ีและบทบาทเชนเดียวกับฝายนิติบัญญัติ
ท่ัวไป  กลาวคือ หนาท่ีในทางนิติบัญญัติ ซ่ึงไดแก การตั้งกระทูถาม การเปนกรรมการสภา การเปดอภิปราย 

สภาเทศบาลตําบลขัวมุง มีประธานสภา 1 คน  รองประธานสภาอีก 1 คน 
ฝายบริหารหรือผูบริหาร  ไดแก  นายกเทศมนตรีตําบล  ท้ังนี้เนื่องจากกฎหมายไดกําหนดให

รูปแบบของเทศบาลตําบลในประเทศไทยทุกแหงใชแบบเดียวกันคือ  แบบคณะผูบริหารและสภา  การใช
แบบคณะรัฐมนตรีก็มาจากสภา  ซ่ึงหมายถึงฝายท่ีมีเสียงขางมาก ( Majority)  ในสภา  ระบบเทศบาล
ตําบลก็เชนเดียวกัน  แบบ ท่ีใชกับเทศบาลตําบลก็ใชแบบผูบริหาร  ซ่ึงผูบริหารเทศบาลตําบลก็คือ 
นายกเทศมนตรีตําบล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และนายกเทศมนตรีตําบลสามารถแตงตั้ง
รองนายกเทศมนตรี  จํานวน 2 คน และเลขานุการเทศมนตรีอีก 1 คน  ซ่ึงโดยลักษณะเชนนี้จะเปนไปใน
ทํานองรัฐโดยระบบรัฐสภา  (Parliamentary System) 

อัตรากําลังและบุคลากร   เทศบาลตําบลขัวมุงเปนเทศบาลตําบลขนาด กลาง  มีพนักงาน
เทศบาลสามัญและพนักงานจาง  รวมท้ังสิ้น  2๙  คน แยกไดดังนี้ 

(1)  พนักงานเทศบาลสามัญ    จํานวน  1๒  คน 
(๒)  ลูกจางประจํา      จํานวน    ๑  คน 
(๓)  พนักงานจาง      จํานวน  1๖  คน 

-  พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน    ๙  คน 
-  พนักงานจางท่ัวไป   จํานวน    ๗  คน 
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๑๐ 
 

งบประมาณ - ฐานะการคลังของเทศบาลตําบลขัวมุง 
ขอมูลรายรับ – รายจาย ของเทศบาลตําบลขัวมุง 
 
รายรับ 

 

รายรับ 
รายรับจริง 

ป พ.ศ.255๕ 
ประมาณการ 
ป พ.ศ. 255๖ 

ประมาณการ 
ป พ.ศ. 255๗ 

รายไดจัดเก็บ 

หมวดภาษีอากร ๔๑๕,๕๙๙.๓๐ 510,000.00 ๔๑๕,๐๐๐.๐๐ 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต ๓๘๓,๑๒๐.๔๐ 360,000.00 ๔๕๒,๖๐๐.๐๐ 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน ๒๕๖,๙๘๓.65 200,000.00 ๒๕๘,๐๐๐.๐๐ 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย 

- - - 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด ๑,๗๙๖.๐๐ 81,000.00 ๑๑๒,๐๐๐.๐๐ 
หมวดรายไดจากทุน - - - 

รวมรายไดจัดเก็บ ๑,๐๕๗,๔๒๙.๓๕ 1,151,000.00 ๑,๒๓๗,๖๐๐.๐๐ 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร ๑๒,๖๗๕,๒๖๔.๐๔ ๑๔,๓๕๘,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๑๖๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๑๒,๖๗๕,๒๖๔.๐๔ ๑๔,๓๕๘,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๑๖๐,๐๐๐.๐๐ 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ๔,๘๘๑,๔๕๘.๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๘๐๐,๔๐๐.๐๐ 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
๔,๘๘๑,๔๕๘.๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๘๐๐,๔๐๐.๐๐ 

รวม ๑๘,๖๑๔,๑๕๑.๓๙ ๒๐,๕๐๙,๐๐๐.๐๐ ๒๒,๑๙๘,๐๐๐.๐๐ 
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๑๑ 
 

รายจาย 
 

รายจาย 
รายจายจริง 

ป พ.ศ.๒๕๕๕ 
ประมาณการ 
ป พ.ศ.๒๕๕๖ 

ประมาณการ 
ป พ.ศ.๒๕๕๗ 

จายจากงบประมาณ    

     งบกลาง ๗๖๘,๑๐๖.๐๐ ๑,๑๘๘,๗๓๕.๐๐ ๑,๒๔๙,๔๔๐.๐๐ 

     งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน 
คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) 

๕,๘๐๐,๘๙๕.๐๐ ๖,๘๑๙,๐๐๐.๐๐ ๗,๔๙๓,๔๗๒.๐๐ 

     งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน 
ใชสอยและวัสดุ และหมวดคา
สาธารณูปโภค) 

5,913,983.35 ๗,๒๖๔,๕๕๕.๐๐ ๘,๒๙๓,๗๗๕.๐๐ 

     งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน
และสิ่งกอสราง) 

๕๘๑,๔๑๔.๐๐ ๓,๓๗๘,๒๖๗.๙๘ ๒,๒๒๔,๙๙๙.๘๕ 

     งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน) - - - 

     งบเงินอุดหนุน ( หมวดเงิน
อุดหนุน) 

๔,๓๙๓,๒๒๔.๓๓ ๑,๘๕๘,๔๔๒.๐๒ ๒,๙๓๖,๓๑๓.๑๕ 

รวมจายจากงบประมาณ ๑๗,๔๕๗,๖๒๒.๖๘ ๒๐,๕๐๙,๐๐๐.๐๐ ๒๒,๑๙๘,๐๐๐.๐๐ 
 

๒.๓ จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของ อปท. 
  เนื่องจากสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลขัวมุง  สามารถกําหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร ดังนี้ 

๑) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ท้ังในดานการศึกษา การพัฒนาอาชีพ 
๒) มีการสงเสริม สืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน อยางเปนรูปธรรม 
๓) การเกษตรและผลิตภัณฑทองถ่ินมีคุณภาพ 
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สวนท่ี  ๓ 
แผนยุทธศาสตรของเทศบาล

ตําบลขัวมุง พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

 



๑๒ 
 

บทที่  ๓ 
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ยุทธศาสตรที่สําคัญของชาต ิ

แนวทางการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลขัวมุง  ในป พ .ศ.๒๕๕๘  –  ๒๕๖๒   ไดกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาท่ีมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และแผนการบริหารราชการแผนดิ น 

(นโยบายรัฐบาล)  ดังนี้ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  ๑๑  (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

แผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ เปนแผนยุทธศาสตรท่ีชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง  เพ่ือมุงสู

วิสัยทัศนระยะยาว  ท่ีทุกภาคสวนในสังคมไทยไดเห็นพองรวมกันกําหนดเปนวิสัยทัศนป  พ.ศ.๒๕๗๐  ซ่ึงกําหนดไววา  

“คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย  มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง  ยึดม่ันในวัฒนธรรมประชาธิปไตย  และ

หลักธรรมาภิบาล  การบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานท่ีท่ัวถึง  มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง  อยูในสภาวะ

แวดลอมท่ีดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน  ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   มีความม่ันคงดานอาหารและ

พลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยาง

มีศักดิ์ศรี” 

วิสัยทัศนและพันธกิจ   การพัฒนาประเทศในระยะ  ๕ ปของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑  ไดกําหนด

วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และเปาหมาย  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีมีลําดับความสําคัญสูง ดังนี้ 

วิสัยทัศน 

“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ 

๑) สรางสังคมเปนธรรมและเ ปนสังคมท่ีมีคุณภาพ  ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต  ไดรับการคุมครองทาง

สังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม  มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค  ทุกภาค

สวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา  ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ี โปรงใส เปน

ธรรม 

๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแต

ละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง 

๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐาน ความรู ความคิดสรางสรรค  และภูมิ

ปญญา สรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน  ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

๔) สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ วดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน  

รวมท้ังสรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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๑๓ 
 

วัตถุประสงคและเปาหมาย 

วัตถุประสงค 

๑) เพ่ือเสริมสรางสังคมท่ีเปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข 

๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมท้ังทางกาย ใจ สติปญญา อารมณ คุณธรรม จริยธรรม 

และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ 

๓) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ  คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือขาย

การผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา  นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียน  มีความม่ันคงทาง

อาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการเปนสังคมคารบอนต่ํา 

๔) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  

และเปนฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ 

เปาหมายหลัก 

๑) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน  ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง  สัดสวนผู

อยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมต่ํากวา ๕.๐ คะแนน 

๒) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความ

เขมแข็งมากข้ึน 

๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ  ใหความสําคัญกับการเพ่ิมผลิต

ภาพรวมไมต่ํากวารอยละ ๓.๐ ตอป เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ใหมีไมต่ํากวารอยละ ๔๐.๐ 

๔) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน  เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจก  

รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

ตัวชี้วัด 

๑) ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข ดัชนีความสงบสุข สัดสวนรายไดระหว างกลุมประชากรท่ีมีรายไดสูงสุดรอย

ละ ๑๐.๐ กับกลุมท่ีมีรายไดนอยรอยละ  ๑๐.๐ สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจน  สัดสวนแรงงานนอกระบบท่ีสามารถ

เขาถึงการคุมครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่น 

๒) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม สัดสวนประชากร

ท่ีเขาถึงโครงขายคมนาคมและอินเทอรเน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา อัตราการปวยดวยโรค

ไมติดตอ และดัชนีความอบอุนของครอบครัว 

๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ  ผลิตภาพการผลิตรวม  อันดับความสามารถ ในการ

แขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ  สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวล

รวมในประเทศ 

๔) คุณภาพน้ําและอากาศ  รอยละของพ้ืนท่ีปาไมตอพ้ืนท่ีประเทศ  และสัดสวนการปลอยกาซเรือน

กระจกตอหัวเปรียบเทียบกับลําดับข้ันการพัฒนาท่ีแสดงโดยผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว 
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๑๔ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  

ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว  คาดการณไดยากและซับซอนมาก

ยิ่งข้ึน การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ไดกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีเหมาะสม  โดยเรง

สรางภูมิคุมกันเพ่ือปองกันปจจัยเสี่ยง  และเสริมรากฐานของประเทศดานตาง  ๆ ใหเขมแข็งควบคูไปกับการพัฒนาคน

และสังคมไทยใหมีคุณภาพ  มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศร ษฐกิจและสังคมอยางเปน

ธรรม รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู  และความคิดสรางสรรคบนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  นําไปสูการพัฒนาประเทศท่ีม่ันคงและยั่งยืน    ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสําคัญในระยะ

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ มีดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับ 

๑. การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการเสริมสรางขีด

ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง  มุงปรับโครงสราง เศรษฐกิจใหมีฐานการ

พัฒนาท่ีท่ัวถึงและยั่งยื น พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีมีความหลากหลายและแข็งแกรงมากข้ึน  สงเสริมการจัดสรร

ทรัพยากรใหเกิดความเปนธรรม  ปรับโครงสรางภาษีท้ังระบบใหสนับสนุนการกระจายรายไดและเปนเครื่องมือสราง

ความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพยสิน  พัฒนาการใชประโยชนเทคโนโล ยีสารสนเทศและ

การเขาถึงขอมูลขาวสารในการพัฒนาอาชีพ  สงเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสรางความม่ันคงทาง

เศรษฐกิจและสังคมแกคนในสังคมไทย รวมท้ังยกระดับคุณภาพระบบการคุมครองทางสังคมใหครอบคลุมทุกคนอยาง

ท่ัวถึง สอดคลองกับความตองการและความจําเปน 

๒. การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน  เนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก  และสราง

การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ  มุงพัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมี

ชองทางการเขาถึงอยางเทาเทียมและท่ัวถึง  การจัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดน อย การเขาถึงระบบสาธารณูปโภค  

พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  พัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมท่ี

หลากหลาย เสริมสรางเจตคติดานความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย  และพัฒนาระบบฐานขอมูลในการคุมครอง

ทางสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธ ิและสามารถเขาถึงบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและมีสวนรวมในเชิง

เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี  ใหทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอยางสรางสรรค  

เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปญหาของชุมชนดวยตนเอง  สนับสนุนการรวมกลุมอาชีพท่ี

สอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี สงเสริมใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนพลังรวม

ในการพัฒนาสังคม  พัฒนามาตรฐานระบบการคุมครองผูบริโภคเพ่ิมชองทางการเขาถึงขอมูลและองค ความรูเก่ียวกับ

สิทธิของผูบริโภค  สงเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ินเพ่ือ

สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

๔. การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึงผลประโยชนของสังคม  

และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ  โปรงใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบท่ีรัดกุม  โดย
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๑๕ 
 
สรางคานิยมใหมท่ียอมรับรวมกันบนฐานของความไวเนื้อเชื่อใจและเก้ือกูลกันในสังคม  สงเสริมวัฒนธรรมการเมืองท่ีมี

ธรรมาภิบาลนําไปสูการเปนประชาธิปไตยท่ีถูกตองและเหมาะสม  เสริมส รางระบบบริหารราชการใหเขมแข็งมี

ประสิทธิภาพ มีระบบถวงดุลอํานาจการตรวจสอบท่ีเขมงวดและรอบดาน พัฒนาขาราชการใหมีคุณภาพสูง มีคุณธรรม 

จริยธรรมทางอาชีพ  และมีความรับผิดรับชอบ  ปฏิรูปการเมืองไทยท้ังระบบใหเปนประชาธิปไตยของมวลชน  สราง

ความเทาเทียมในกระบวนการยุติ ธรรมและเพ่ิมชองทางในการรับขอรองเรียนและใหความชวยเหลือเยียวยาแก

ผูเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมท้ังสนับสนุนการใชสื่อเพ่ือสังคมท้ังในระดับประเทศและ

ทองถ่ิน และสังคมออนไลนใหเปนพลังหนุนเสริมการพัฒนา 

๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับ 

๑. การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม  เปนการสงเสริมคูสมรสท่ีมีความพรอม

ใหมีบุตรเพ่ิมข้ึน   และรักษาระดับอัตราเจริญพันธุไมใหต่ํากวาระดับท่ีเปนอยูปจจุบัน   สนับสนนุการกระจายตัวและ

สงเสริมการตั้งถ่ินฐานของประชากรใหเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพ โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนท่ี 

๒. การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง  มุงพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัย  

สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูท่ีเสริมสรางวัฒนธรรมการเก้ือกูล  พัฒนาทักษะใหคนมีการเรียนรู

ตอเนื่องตลอดชีวิต ตอยอดสูการสรางนวัตกรรมท่ีเกิดจากการฝกฝนเปนความคิดสรางสรรค   ปลูกฝงการพรอมรับฟง

ความคิดเห็นจากผูอ่ืน  และจิตใจท่ีมีคุณธรรม  ซ่ือสัตย มีระเบียบวินัย  พัฒนาคนดวยการเรียนรูในศาสตรวิทยาการให

สามารถประกอบอาชีพ ไดอยางหลากหลาย  สอดคลองกับแนวโนมการจางงานและเตรียมความพรอมสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  สรางจิตสํานึกใหคนไทยมีความรับผิดชอบตอสังคม  เคารพกฎหมาย  หลักสิทธิมนุษยชน  สราง

คานิยมการผลิตและบริโภคท่ีรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม  เรียนรูการรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิด จากสภาพภูมิอากาศ

และภัยพิบัติ 

๓. การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม โดยสรางเสริมสุขภาวะคนไทยใหมีความ

สมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ  พัฒนาความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัว  ชุมชน สราง

การมีสวนรวมในการพัฒนานโยบายสาธารณะท่ี เอ้ือตอสุขภาพ  ควบคูกับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใหมี

คุณภาพ พรอมท้ังการสงเสริมการแพทยทางเลือก การพัฒนาระบบฐานขอมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากร

ดานสาธารณสุขใหเหมาะสมท้ังการผลิตและการกระจายบุคลากร   ตลอดจนการใชมาตรการการเงินการคลังเพ่ือ

สุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

๔. การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  มุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาท่ีของคนไทยทุกคน  มี

นิสัยใฝรู รักการอานตั้งแตวัยเด็ก  และสงเสริมการเรียนรูรวมกันของคนตางวัย  ควบคูกับการสงเสริมใหองคกร  กลุม

บุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค  สื่อสารดวยภาษาท่ีเขาใจงาย  รวมถึง

สงเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  และสรางสังคมแหงการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและ

สนับสนุนปจจัยท่ีกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

๕. การเสริมสรางความเขมแ ข็งของสถาบันทางสังคม  เปนการเสริมสรางความเขมแข็ง และพัฒนา

บทบาทของสถาบันหลักทางสังคมใหเอ้ือตอการพัฒนาคน  สรางคานิยมใหคนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย  และยอมรับ

ความแตกตางของความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีลดปญหาความขัดแยงทางความคิด  และสรางความเปนเอกภาพ
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๑๖ 
 
ในสังคม สรางเครือขายความรวมมือทางวัฒนธรรมรวมกับประชาคมโลก   โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนใหเกิดการ

ไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู  สงเสริมความเขาใจระหวางประชาชนในการเรียนรู

ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลขาวสาร 

๓) ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ใหความสําคัญกับ 

๑. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน  มุงรักษา ปองกัน 

และคุมครองพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากิ นใน

ท่ีดิน ใชมาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจใหบุคคลผูถือครองท่ีดินทําประโยชนในพ้ืนท่ีดังกลาวมากข้ึน  สนับสนนุ

การกระจายการถือครองท่ีดินอยางเทาเทียมและเปนธรรมเรงรัดการจัดใหมีองคกรและระบบบริหารจัดการท่ีดินให

เปนรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟนฟูและสงเสริมคานิยม วัฒนธรรม

ท่ีดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

๒. การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  ภาครัฐใหความสําคัญกับ การวิจัยและพัฒนา

อยางตอเนื่อง  สนับสนุนการวิจัยแ ละพัฒนาของภาคเอกชน  สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลองกับสภาพ

พ้ืนท่ี ควบคุมและกํากับดูแลใหมีการนําเขาและใชสารเคมีทางการเกษตรท่ีไดมาตรฐาน ปรับปรุงบริการข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ

การผลิตใหท่ัวถึง สงเสริมการผลิตท่ีคงไวซ่ึงความหลากหลายของพันธุพืชและสัตวท่ีเหมาะ สมกับสภาพภูมิอากาศและ

สิ่งแวดลอมของประเทศ พัฒนาและเสริมสรางองคความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางๆ ท่ีเหมาะสมทางการเกษตร  

รวมท้ังสนับสนุนการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหแกเกษตรกรอยางตอเนื่องและท่ัวถึง 

๓. การสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทางการ เกษตรตลอดหวงโซการผลิต  สนับสนนุการผลิตและบริการของ

ชุมชนในการสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร  อาหาร และพลังงาน  สงเสริมสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีใหรวมทําการศึกษา

วิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผูประกอบการนําองคความรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอมบนฐานความคิดริเริ่มสรางสรรคมาใชในการสรางมูลคาเพ่ิมสินคา  ผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร  

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร  มาตรฐานระบบการผลิตสินคาเกษตรใหเทียบเทาระดับสากล  

สงเสริมระบบตลาดกลางสินคาเกษตรและตลาดซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนา สงเสริมภาคเอกชนและองคกรชุมชนเขา

มามีสวนรวมในการบริหารจัดการระบบสินคาเกษตรและอาหารรวมกับสถาบันเกษตรกร  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ

บริหารจัดการโลจิสติกสของภาคเกษตร 

๔. การสรางความม่ันคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร  มุงพัฒนาระบบการสราง หลักประกันรายได

ของเกษตรกรใหมีความม่ันคงและครอบคลุมเกษตรกรท้ังหมด พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร  สงเสริมระบบ

การทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาท่ีเปนธรรมแกทุกฝาย  ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของเกษตรกร  สราง

แรงจูงใจใหเยาวชน  เกษตรกรรุนใหม  และแรงงานท่ีมีคุณภาพเขาสูอาชีพเกษตร กรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและ

วิสาหกิจชุมชนใหเปนกลไกสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร เสริมสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอยท่ี

ไดรับผลกระทบจากการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารท่ีมีตนทุนต่ําท่ีเปนผลมาจากขอตกลงการเปดการคาเสรี 

๕. การสรางความม่ันคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน  โดยสงเสริม

ใหเกษตรกรปลูกตนไมและปลูกปาโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมข้ึน  สงเสริมใหเกษตรกรทํา การเกษตรดวยระบบ

เกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สนับสนุนใหมีการจัดการและเผยแพรองคความรูและการพัฒนา
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๑๗ 
 
ดานอาหารศึกษาทุกรูปแบบอยางตอเนื่องและท่ัวถึง  รวมท้ังสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมของบุคคลและ

ชุมชน สนับสนุนการสรางเครือขายการผลิตและการบริโภคท่ีเก้ือกูลกันในระดับชุมชนท่ีอยูบริเวณใกลเคียงกัน สงเสริม

การนําวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีผลิตไดในชุมชนและท่ีเหลื อใชจากการเกษตรมาผลิตเปนพลังงานทดแทนในชุมชน  

รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีใหเปนเครื่องมือในการสรางความเขมแข็งดานอาหารใหกับ

เกษตรกรและชุมชนอยางเปนระบบ 

๖. การสรางความม่ันคงดานพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเขมแข็ งภาค

เกษตร ดวยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืช พลังงาน จัดใหมีระบบการ

บริหารจัดการสินคาเกษตรท่ีใชเปนท้ังอาหารและพลังงาน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการใชพลังงานชีวภาพท่ี

เก่ียวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ  จัดใหมีกลไกกํากับดูแลโครงสรางราคาของพลังงานชีวภาพ  และปลูกจิตสํานึก

ในการใชพลังงานชีวภาพอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 

๗. การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน  โดยสนับสนนุ

บทบาทของเกษตรกร เครือขายปราชญชาวบาน ภาคเอกชน และชุมชนใหเขามามี สวนรวมในการกําหนดทิศทางและ

วางแผนการผลิตทางการเกษตร  ปรับกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของใหมีการรวมมือและบูรณา

การการทํางานอยางจริงจัง ท้ังในสวนกลางและระดับพ้ืนท่ี พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานอาหารและพลังงาน

ตั้งแตการผลิต  การตลาดไปจนถึงการบริ โภค พัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาดานการเกษตร  สงเสริมความ

รวมมือระหวางประเทศท้ังในระดับพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนท่ีกอใหเกิดความม่ันคงดานอาหาร

และพลังงาน 

๔) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  ใหความสําคัญกับ 

๑. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน  โดยสรางความ เขมแข็งใหกับ

ผูประกอบการ  โดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  และผลักดันใหมีบทบาทในการพัฒนา

เศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็งและแขงขันได  ดวยการปรับโครงสรางการ คาและการลงทุนใหสอดคลองกับการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย  แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ  ปรับโครงสรางภาคบริการใหสามารถสราง

มูลคาเพ่ิมกับสาขาบริการท่ีมีศักยภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบนฐานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม  พัฒนา

เศรษฐกิจสรางสรรคซ่ึงครอบคลุม ถึงการพัฒนาธุรกิจสรางสรรคการพัฒนาเมืองสรางสรรค  และการพัฒนา

อุตสาหกรรมสรางสรรค  พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพ่ิมผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสรางมูลคาเพ่ิมดวย

เทคโนโลยีและกระบวนการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมท่ีมุงการปรับโครงสราง

อุตสาหกรรมใหมีคุณภาพและยั่งยืน  ดวยการใชความรูดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และความคิดสรางสรรค  สู

อุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

๒. การพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ใหเปนพลังขับเคลื่อนการ ปรับโครงสราง

เศรษฐกิจใหเติบโ ตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  เนนการนําความคิดสรางสรรค  ภูมิปญญาทองถ่ินทรัพยสินทางปญญา  

วิจัยและพัฒนาไปตอยอด  ถายทอด  และประยุกตใชประโยชนท้ังเชิงพาณิชย  สังคม  และชุมชน  โดยสราง

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาและประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรมท่ีสงเสริมการใช

ความคิดสรางสรรคและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับภาคการผลิต  ตลอดจนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร  
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๑๘ 
 
เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรมใหท่ัวถึงและเพียงพอท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความรวมมือระหวาง

ภาครัฐและเอกชน 

๓. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันท่ีมีประสิทธิภาพ  เทาเทียม และเปนธรรม  มุงพัฒนาตลาด

เงิน และตลาดทุน  รวมท้ังกําลังแรงงานใหเอ้ือตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ  พัฒนาระบบการจัดการทรัพยสินทาง

ปญญา พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศใหเชื่อมโยงการขนสงท้ังภายในประเ ทศและระหวาง

ประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสูสากล  สรางความม่ันคงดานพลังงานดวยการสงเสริมการใชพลังงาน

สะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก  และเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในทุกระดับ  ปฏิรูปกฎหมาย  และกฎ ระเบยีบ

ตางๆ ทางเศรษฐกิจใหเอ้ือตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการแขงขันและสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

๔. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ  ใหความสําคัญกับการ บริหารจัดการดาน

การเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมและทันตอเหตุการณ  เพ่ิมบทบาทตลาด

ทุนในระบบเศรษฐกิจใหส อดคลองกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก  ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานทางการเงิน  

พัฒนากลไกการเฝาระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองครวม  เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการเงินทุนระหวางประเทศ  และการบริหารจัดการดานการคลังท่ีปรับปรุงระบบการจัดเก็บรา ยไดของ

ประเทศ  เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ  ปองกันความเสี่ยงทางการคลัง  พัฒนา

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  สงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทุนพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานและการใหบริการข้ันพ้ืนฐานของภาครัฐเพ่ิมข้ึน  และเสริมสรางความเขมแข็งทางการคลงัขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

๕) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ใหความสําคัญ

กับ 

๑. การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกส  ภายใตกรอบความรวมมือในอนุภูมิภาค

ตาง ๆ มุงพัฒนาบริการขนสงและโลจิสติกสท่ีมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล  ปรับปรุงกฎระเบียบการขนสงคน

และสินคาท่ีเก่ียวของ  พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนสงและโลจิสติกส   เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนท่ี

ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนท่ีตอนในของประเทศ 

๒. การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค   มุงพัฒนาพ้ืนท่ีใน

ภูมิภาคตาง  ๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหเปนฐานการ

พัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตร และการทองเท่ียว พัฒนาเขตเศรษฐ กิจชายแดนและเมืองชายแดน  รวมท้ังบูรณา

การแผนพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานใหบรรลุประโยชนรวมกันท้ังดานความม่ันคงและเสถียรภาพของ

พ้ืนท่ี 

๓. การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน  เปนการพัฒนาความรวมมือ ระหวางภาครัฐและ

ภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีศักยภ าพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวนเศรษฐกิจ  เสริมสรางความเขมแข็งให

สถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐาน เปนท่ียอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝมือแรงงาน  กําหนด

มาตรฐานข้ันพ้ืนฐานของคุณภาพสินคาและบริการ  ท่ีเปนการปองกันสินคาและบริการนําเขาท่ีไมไดคุ ณภาพท้ังใน

ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน 
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๔. การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาทท่ีสรางสรรค  เปน

ทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก  มุงรักษาบทบาทของไทยในการ มีสวนรวมกําหนด

ยุทธศาสตรของกรอบความรวมมือท่ีดําเนินอยู  รวมท้ังรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธกับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเดิม

และมหาอํานาจใหม 

๕. การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การเคลื่อนยาย

แรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ  โดยเรงดําเนินการดานความรวมมือใน การกําหนดมาตรฐานฝมื อ

ระหวางประเทศเพ่ืออํานวยความสะดวกการเคลื่อนยายแรงงานในภูมิภาค สงเสริมผูประกอบการไทยในการขยายการ

ลงทุนไปสูตางประเทศ  โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบาน  คุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทยและ

แรงงานไทยในตางประเทศ 

๖. การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต  ปองกันภัยจากการกอการราย

และอาชญากรรม  ยาเสพติด  ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย  มุงพัฒนาศักยภาพ และความพรอมในการ

ปองกันและแกปญหาขามชาติดานการกอการราย  ยาเสพติด และการหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ  พัฒนาศักยภาพและ

ความรวมมือภายในภมิูภาคเพ่ือเตรียมพรอมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และรวมมือในการปองกันการติด

เชื้อและการแพรระบาดของโรคอุบัติใหมและโรคระบาดซํ้า 

๗. การเสริมสรางความรวมมือท่ีดีระหวางประเทศ  ในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยาง

มีจริยธรรมและไมสงผลกระทบต อสิ่งแวดลอม  พรอมท้ังเปดรับความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศท่ีไมแสวงหา

กําไร เปนการดําเนินการภายใตกรอบความรวมมือดานสิ่งแวดลอมในระดับอนุ ภูมิภาค เสริมสรางการผลิตและบริโภค

สินคาและบริการท่ีนําสูการลดการปลอยกาซเรือนกระจก สงเสริมและอํานวยความสะดวกองคกรระหวางประเทศท่ีไม

แสวงหากําไรใหมีบทบาทเพ่ิมข้ึนในการใหไทยเปนฐานการดําเนินความรวมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศในภูมิภาค 

๘. การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีท่ีมีผลบังคับใชแลว  เปนการสรางองคความรูใหกับ

ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบท้ังเชิงบวกและลบ  ใหสามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของตนเองในการใช

ประโยชนจากการเปดการคาเสรี  โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีไดรับการสนับสนุน  เยียวยาและ

ดูแลจากรัฐในกรณีท่ีไมสามารถปรับตัวไดทัน 

๙. การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย  รวมท้ังเปนฐานความ

รวมมือในการพัฒนาภูมิภาค  โดยจัดใหมีสิทธิประโยชนและการอํานวยความสะดวกท่ี จําเปน  เพ่ือใหมีการจัดตั้ง

สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององคกรระหวางประเทศท่ีไมแสวงกําไร 

๑๐. การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒน าภายในประเทศ  ตั้งแตระดับชุมชน

ทองถ่ิน  มุงเสริมสรางศักยภาพชุมชนทองถ่ินใหรับรูและเตรียมพรอม   รับกระแสการ เปลี่ยนแปลงท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศ  สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนท่ีในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุม

จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน  ใหสามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน  สงเสริมศักยภาพดานวิชาการ

และเครือขายของสถาบันการศึกษาของไทยท่ีสรางความใกลชิด และปฏิสัมพันธกับประเทศในอนุภูมิภาค 

๖) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับ 
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๑. การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   มุงรักษาและ

ฟนฟูพ้ืนท่ีปาและเขตอนุรักษ  พัฒนาระบบฐานขอมูลและการจัดการองคความรู  ใหเปนเครื่องมือในการวางแผนและ

บริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่ีดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชา ยฝง เรงรัดการบริหาร

จัดการน้ําแบบบูรณาการ  ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําตนทุนสงเสริมใหเกิดการใชน้ําอยางมี

ประสิทธิภาพ  จัดทําแผนแมบทโครงสรางพ้ืนฐานดานทรัพยากรน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคอยางเปนระบบ  รวมท้ัง

สงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ 

๒. การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลือ่นประเทศ  เพ่ือเตรียมพรอมไปสูการเปนเศรษฐกิจและ

สังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  โดยปรับโครงสรางการผลิตของประเทศและ พฤติกรรมการบริโภคเพ่ือ

เตรียมพรอมไปสูเศรษฐกิจคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่ งแวดลอม เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคคมนาคม

และขนสง  เพ่ือลดปริมาณกาซเรือนกระจก  พัฒนาเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเนนการวางผังเมืองท่ีผสมผสาน

วัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเขาดวยกัน 

๓. การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ เพ่ือให

สังคมมีภูมิคุมกัน  มุงพัฒนาองคความรูและเครื่องมือในการบริหารจัดการ  เพ่ือรองรับกับ ความทาทายจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๔. การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ดวยการจัดทําแผนท่ีและ จัดลําดับพ้ืนท่ีเสี่ยง

ภัยท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานขอมูล การ

สื่อสารโทรคมนาคม  สงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการจัดการภัยพิบัติ  พัฒนาระบบงาน

อาสาสมัครของประเทศอยาง จริงจัง และใหมีมาตรฐานตามหลักสากล  สนับสนุนภาคเอกชน  สถานประกอบการ  

โรงเรียน และทองถ่ินใหมีการเตรียมความพรอม และจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ 

๕. การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเง่ือนไขดานสิ่งแวดลอม   และวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  มุงติดตาม และเฝาระวังมาตรการการอนุรักษสิ่งแวดลอม  ท่ีอาจสงผลกระทบตอการคาและการลงทุน  

เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากมาตรการทางการคาและขอตกลง ระหวางประเทศเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและกําหนดแผนกลยุทธรายสินคา รวมท้ังมาตรการ

เยียวยาในสินคาและธุรกิจท่ีเก่ียวของ สงเสริมใหผูสงออกทําคารบอนฟุตพริ้นต  และสรางแรงจูงใจใหเกิดอุตสาหกรรม

ใหมๆ เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

๖. การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวของกับกรอบความตกลง  และพันธกรณีดาน

สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ เปนการศึกษารายละเอียดและสรางความเขาใจในพันธกรณีติดตามสถานการณการเจรจา

และทาทีของประเทศตาง ๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเสริมสรางทักษะการเจรจาพัฒนาความรวมมือในกลุมอาเซียน

และประเทศคูคาสําคัญ สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกรณีและขอตกลงระหว างประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

๗. การควบคุมและลดมลพิษ  มุงลดปริมาณมลพิษทางอากาศ  เพ่ิมประสิทธิภาพการ จัดการขยะและน้ํา

เสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย  ขยะอิเล็กทรอนิกส  และขยะติดเชื้อลดความเสี่ยงอันตราย  การ
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รั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเ คมี และพัฒนาระบบเตือนภัย  แจงเหตุฉุกเฉิน  และระบบการจัดการเม่ือเกิดอุบัติภัย

ดานมลพิษ 

๘. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ  โปรงใส

และเปนธรรมอยางบูรณาการ  มุงสงเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเขาถึงและใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแกปญหาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงและใช ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ

ของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐใหเอ้ือตอการอนุรักษและฟนฟู ผลักดันใหมีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม   เพ่ือ

สรางแรงจูงใจในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีปร ะสิทธิภาพ   และลดการกอมลพิษ  สรางรายไดจากความ

หลากหลายทางชีวภาพ  พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลรวมท้ังสงเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือสราง

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

 แผนการบริหารราชการแผนดิน 
นโยบายรัฐบาล ท่ีไดแถลงต อรัฐสภา  โดย นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี  ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๕๔  มีแนวทางพ้ืนฐานหลักไดแก  นําประเทศไทยไปสูโครงสรางเศรษฐกิจท่ีสมดุล  มีความเขมแข็งของ

เศรษฐกิจภายในประเทศมากข้ึน  เพ่ือสรางการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  การพัฒนาคุณภาพและ สุขภาพคน

ไทยในทุกชวงวัย  นําประเทศไทยสูสังคมท่ีมีความสมานฉันท  และอยูบนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรมท่ีเปน

มาตรฐานสากลเดียวกัน  และนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ อยางสมบูรณ  โดยสราง

ความพรอมและเขมแข็งท้ังทางดานเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  แล ะการเมืองและความม่ันคง  สําหรับนโยบาย

ของรัฐบาลท่ีจะดําเนินการและเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน  ประกอบดวย 

๑. นโยบายเรงดวนท่ีดําเนินการในปแรก 

๒. นโยบายความม่ันคงแหงรัฐ 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

๕. นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๖. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  

๗. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

๘. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

รัฐบาลไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินไว   โดยแบงการดําเนินการเปน ๒ ระยะ คือ ระยะ

เรงดวนท่ี เริ่มดําเนินการ ในปแรก และระยะการบริหารราชการ ๔ ปของรัฐบาล เพ่ือใหมีการพัฒนาอยางมีคุณภาพ 

สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุมกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังตอไปนี้ 

๑. นโยบายเรงดวนท่ีดําเนินการในปแรก 

๑.๑ สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย 

๑.๒ กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปน“วาระแหงชาติ” 

๑.๓ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง 
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๑.๔ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการและเรงรัดขยายเขตพ้ืนท่ีชลประทาน 

๑.๕ เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินขอ งประชาชนกลับมาสูพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต 

๑.๖ เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและนานาประเทศ 

๑.๗ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟอและราคา

น้ํามันเชื้อเพลิง 

๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเ พ่ิมกําลังซ้ือภายในประเทศ สรางสมดุลและความ

เขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค 

๑.๙ ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล 

๑.๑๐ สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน 

๑.๑๑ ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน 

๑.๑๒ เรงเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ 

๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือการสรางเอกลักษณและการ

ผลิตสินคาในทองถ่ิน 

๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 

๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน 

๑.๑๖ เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง 
 

นโยบายท่ีดําเนินการภายในชวงระยะ ๔ ป 

๒. นโยบายความม่ันคงแหงรัฐ 

๒.๑ เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย 

๒.๒ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศ 

๒.๓ พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ 

๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ 

๒.๕ เรงดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด องคกรอาชญากรรมการคามนุษย ผูหลบหนีเขาเมือง 

แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และบุคคลท่ีไมมีสถานะชัดเจน 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 

๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 

๓.๒ นโยบายสรางรายได 

๓.๓ นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 

๓.๔ นโยบายโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพ่ือขนสงมวลชน และการบริหารจัดการระบบ

ขนสงสินคาและบริการ 

๓.๕ นโยบายพลังงาน 
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๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

๔.๑ นโยบายการศึกษา 

๔.๒ นโยบายแรงงาน 

๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 

๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

๔.๕ นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 

๕. นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา 

๕.๒ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและเรงรัดการควบคุมมลพิษ 

๕.๔ สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใชประโยชนท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕ สงเสริมและสรางความตระหนักและจิตสํานึกทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๕.๖ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 

๕.๗ สร างภูมิคุ มกันและเตรียมความพร อมในการร องรับและปรับตัวต อผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ 

๕.๘ พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๖. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

๖.๑ เรงพัฒนาใหประเทศไทยเปนสังคมท่ีอยูบนพ้ืนฐานขององคความรู 

๖.๒ เรงสรางนักวิทยาศาสตรนักวิจัย และครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ 

๖.๓ สนับสนนุและส งเสริมให เกิดการลงทุนและความร วมมือระหว างภาครัฐและเอกชน รวมท้ัง

สถาบันการศึกษาข้ันสูงใหเกิดการวิจัยและพัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยี 

๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูง 

๖.๕ สงเสริมการใชขอมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

๗. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

๗.๑ เรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 

๗.๒ สรางความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน 

๗.๓ เสริมสร างบทบาทท่ีสร างสรรค และส งเสริมผลประโยชน ของชาติในองค การระหว างประเทศ 

โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองคกรระดับภูมิภาคตาง ๆ 

๗.๔ กระชับความร วมมือและความเป นหุนสวนทางยุทธศาสตร กับประเทศ กลุ มประเทศ และองค 

การระหวางประเทศท่ีมีบทบาทสําคัญของโลก 

๗.๕ สนับสนุนการเข าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ   พรอมท้ังส งเสริมภาพลักษณ ท่ีดี  

และความรวมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา 
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๗.๖ สงเสริมการรับรู และความเข าใจของประชาชนเก่ียวกับป ญหาเรื่องพรมแดน และการ

เปลี่ยนแปลงในโลกท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทย 

๗.๗ สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชนคุ มครองผลประโยชน ของคนไทย  ดูแลคนไทยและแรงงานไทย

ในตางประเทศ 

๗.๘ ใชประโยชน จากโครงข ายคมนาคมขนส งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคให เปน ประโยชน ต

อการขยายฐานเศรษฐกิจท้ังการผลิตและการลงทุน 

๗.๙ ประสานการดําเนินงานของสวนราชการในตางประเทศ 

๗.๑๐ สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรอิสลามระหวางประเทศ 

๘. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม 

 

การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น 

๓.๑ กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

แนวทางการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลขัวมุง   ในป  พ.ศ.๒๕๕๘   –  ๒๕๖๒    ไดกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาท่ีมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  การพัฒนาตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน  ดังนี้ 
 

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 

วิสัยทัศนจังหวัดเชียงใหม 

“นครแหงชีวิตและความม่ังคั่ง (City of Life and Prosperity)” 

หมายถึง  :  เปนเมืองท่ีใหความสุขและชีวิตท่ีมีคุณคาแกผูอยูอาศัยและผูมาเยือน  ในฐานะเมืองท่ีนาอยู

และนาทองเท่ียวในระดับโลก พรอมกับเปนประตูการคาการลงทุนสูสากล 
 

เปาประสงคหลัก 

“ชุมชนเขมแข็ง  สังคมนาอยู  เศรษฐกิจยั่งยืน” 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การสรางความม่ังคั่งอยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ  ๑. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางดานการทองเท่ียวอยางครบวงจร 

  ๒. สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจอยางเหมาะสม 

  ๓. สงเสริมและพัฒนาใหเกิดความเชื่อมโยงในธุรกิจการเกษตรและเปนธรรมอยางเปนระบบ 

  ๔. สงเสริมและพัฒนาการใชภูมิปญญาทองถ่ินนํามาต อยอดในการผลิตและ การบริการเชิงธุรกิจ

อยางมีคุณคา 
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๒๕ 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางสังคมแหงความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับ 

กับการเปล่ียนแปลง 

กลยุทธ  ๑. สรางความเปนเลิศดานการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิต 

  ๒. สงเสริมภูมิปญญาและทุนวัฒนธรรมท่ีมีศักยภาพ 

  ๓. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ 

  ๔. การพัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะใหเหมาะสมตามชวงอายุและความหลากหลายของ

ประชากร 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  ดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและพลังงานสะอาด 

กลยุทธ  ๑. มุงพัฒนาความพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  ๒. มุงเนนการลดขอขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ๓ . มุงเนนการบริหารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยี และ สงเสริมการใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การสรางความม่ันคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน 

กลยุทธ  มุงบูรณาการหนวยงานดานความม่ันคงและสงเสริมสนับสนุนความรวมมือทุกภาคสวนเพ่ือแกไข

ปญหา 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการ 

   ใหบริการ 

กลยุทธ  ๑. พัฒนาความสามารถบุคลากรมุงเนนจริยธรรม ความรูดาน ICT และการใหบริการท่ีเปนเลิศ 

  ๒. เสริมสรางความพรอมระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมในทุกภาคสวน 

  ๓. สงเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเชิงบูรณาการ 

  ๔. เสริมสรางการทํางานเชิงรุกและเครือขายภาคีการพัฒนาจากทุกภาคสวน 
 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

วิสัยทัศนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม 

“เปนองคกรหลักในการพัฒนาทองถ่ิน บนพ้ืนฐานของความเขาใจ ในปญหาและศักยภาพของทองถ่ิน 

โดยการมีสวนรวมของชุมชน” 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน 

กลยุทธ  ๑. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมขนสง 

  ๒. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตร 

  ๓. พัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
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๒๖ 
 

กลยุทธ  ๑. สงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสรางภู มิคุมกันระบบ

เศรษฐกิจ 

  ๒. พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑชุมชนและผูประกอบผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือรองรับ AEC 

  ๓. สงเสริมการคาการลงทุน 

  ๔. สงเสริมการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

กลยุทธ  ๑. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ๒. การควบคุม ปองกัน แกปญหาขยะและมลภาวะ 

  ๓. สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา 

   ทองถิ่น 

กลยุทธ  ๑. พัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

  ๒. อนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินในชุมชน 

  ๓. การเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินสูภายนอก 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ  ๑. สงเสริมการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

  ๒. การสงเสริมสุขภาวะท่ีดีของคนในชุมชน 

  ๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน 

กลยุทธ  ๑. การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชุมชน 

  ๒. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  ๓. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อบายมุข และปญหาแรงงานตางดาว 

ยุทธศาสตรท่ี ๗ การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

กลยุทธ  ๑. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทองถ่ิน 

  ๒. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล 

  ๓. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการตรวจสอบควบคุม 
 

  นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น 

คําแถลงนโยบายของผูบริหารเทศบาลตําบลขัวมุง โดยนายมนัส  เศรษฐเสถียร  นายกเทศมนตรีตําบล

ขัวมุง  แถลงตอสภาเทศบาลตําบลขัวมุง  เม่ือวันท่ี  ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๓ 

นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
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๒๗ 
 
  (1) ปรับปรุง บํารุง  และซอมแซมระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ   โครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ เชน 
ถนน รางระบายน้ํา สะพาน ระบบประปา และไฟฟาสาธารณะ ฯลฯ ใหมีสภาพสมบูรณ 

(2) ขยายไฟฟาใหท่ัวถึงและเขาถึงพ้ืนท่ีท่ีทําการเกษตร 
(3) ปรับปรุงขุดลอกลําเหมืองท่ีมีสภาพตื้นเขิน และพัฒนาแหลงน้ําสาธารณะประโยชน เพ่ือใหมีน้ําใชใน

การเกษตร 
(4) ปรับปรุงขยายถนนใหความกวางข้ึนเพ่ือความสะดวกในการสัญจรไปมามากข้ึน 
(5) จัดใหมีระบบประปาท่ีสะอาดไดมาตรฐานใหครบหมูบาน รวมท้ังปรับปรุงประปาเดิมท่ีมีอยูใหได

มาตรฐาน 
(6) ปรับปรุง ขยายและติดตั้งเพ่ิมเติมไฟฟาสาธารณะในชุมชน ถนน ตรอกซอยใหท่ัวถึง 
(7) ปรับปรุงแกไขลอกทอระบายน้ํา และกอสรางระบบระบายน้ําเพ่ิมข้ึนจากเดิม 
 
 

  นโยบายดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
  (1) สงเสริมสนับสนุนใหการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับประชาชนอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
  (2) สงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชน ผูยากจน ผูดอยโอกาส ใหไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง รวมท้ัง
จัดหาทุนการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีเรียนดีแตยากจน 
  (3) สนับสนุนใหโรงเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูอินเตอรเน็ตตําบล  และเปนแหลงเรียนรู ของ
ประชาชนทุกเพศ  ทุกวัย  โดยสนับสนุนตามความจําเปนและเหมาะสม 
  (4) สงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีไดมาตรฐาน 
  (5) สนับสนุนใหแตละหมูบานมีท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบานและจัดใหมีหองสมุดเทศบาล 
  (6) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยแกเด็กและเยาวชน 
  (7) สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมและทํานุบํารุงองคกรทุกศาสนา 
  (8) สงเสริม สนับสนุนใหวัดเปนศูนยกลางในการเรียนรูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เปนศูนยกลางกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา 
  (9) สงเสริม สืบสาน บํารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีดีงาม
ใหคงอยูตอไป 
  นโยบายดานสาธารณสุข และสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  (1) สงเสริม สนับสนุน ใหมีการบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน 

(2) สงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยดูแลผูสูงอายุประจําหมูบาน 
(3) สงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(4) พัฒนาศักยภาพผูดอยโอกาส ผูพิการใหชวยเหลือตนเองและอยูในสังคมได 
(5) สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหอยูดีมีสุข 
(6) สงเสริม สนับสนุน อสม. ใหมีความรูความสามารถ 
(7) สงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดอาสาเฝาระวังโรคติดตอ รณรงคใหมีการออกกําลังกาย โดยเนนการ

ปองกันมากกวาการรักษา 
(8) สงเสริม สนับสนุน ใหมีสถานท่ีและอุปกรณในการออกกําลังกาย สนามกีฬา สถานท่ีพักผอนหยอน

ใจ รวมท้ังจัดตั้งชมรมกีฬาตาง ๆ 
(9) สงเสริมใหมีการจําหนายอาหารท่ีถูกสุขลักษณะดานโภชนาการ 
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๒๘ 
 

(10) สงเสริม สนับสนุน ใหมีรถพยาบาลฉุกเฉิน  
  นโยบายดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และพลังงาน 
  (1) สงเสริม สนับสนุน สรางจิตสํานึกแกเยาวชนใหมีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม รวมท้ังการใชทรัพยากรใหคุมคา 

(2) สงเสริม สนับสนุนสรางจิตสํานึกแกเยาวชน  ใหมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน และผลิตพลังงาน
ทดแทนในรูปแบบตาง ๆ 

(3) สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนจากแหลงกําเนิด และติดตั้งบอดัก
ไขมันกอนปลอยท้ิง 

(4) สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนลดปริมาณขยะ มีการคัดแยะขยะ 
(5) ดูแล รักษาความสะอาด เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล 
(6) รณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการรักษาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน สนับสนุนใหประชาชน

ปลูกไมดอกไมประดับบริเวณหนาบาน 
(7) สงเสริมใหมีการบํารุงรักษาสถานท่ีสําหรับการกีฬา สถานท่ีพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ 
(8) สงเสริมและสนับสนุนเกษตรชีวภาพและการใชปุยชีวภาพเพ่ือรักษาสภาพแวดลอม 
 

  นโยบายดานเศรษฐกิจ 
  (1) พัฒนา สนับสนุนและสงเสริมอาชีพ การสรางงานและรายไดใหกับประชาชน โดยประสานความ
รวมมือท้ังภาครัฐและเอกชน 

(2) สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีรายไดเสริม โดยการจัดตั้งกลุมอาชีพท่ีเปนเอกลักษณของชุมชน 
(3) สนับสนุนประชาชนเขาหาแหลงเงินทุน  
(4) สงเสริม สนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินมาปรับใชในการประกอบอาชีพ 
(5) จัดใหมีตลาดรองรับในการจําหนายสินคาและผลิตภัณฑของประชาชน 
(6) สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

  นโยบายดานการบริหาร การเมือง การปกครอง 
(1) บริหารดวยความประหยัด ซ่ือสัตย โปรงใส ยึดหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม นิติธรรม ใหเกิด

ประโยชนสูงสุดกับประชาชน เนนการมีสวนรวม ตรวจสอบได 
(2) สงเสริมสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องใชในองคกร และการนําเทคโนโลยีมาใชในการ

ปฏิบัติงานและใหบริการประชาชน 
(3) สงเสริมพัฒนาความรูความสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของขาราชการและพนักงาน ลูกจางของ

เทศบาล ใหมีความรูความสามารถ มีคว ามเขาใจในภาระหนาท่ี มีจิตใจท่ีใหบริการประชาชนดวยความตั้งใจ เสียสละ 
รวดเร็ว โดยยึดความถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

(4) จัดใหมีเวทีประชาคมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในกิจกรรมท่ีมีผลกระทบตอประชาชน 
(5) สนับสนุนการเมืองภาคประชาชน  สงเสริมระบอบประชาธิปไตย  รับฟงความคิดเห็น และการมีสวน

รวมในการพัฒนาเทศบาลทุกดาน 
(6) สงเสริม สนับสนุนกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร .) ของเทศบาลใหมี

ประสิทธิภาพ 
(7) จัดใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิง และพัฒนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมี

ประสิทธิภาพ 
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๒๙ 
 
  นโยบายดานการคลัง 
  (1) การใชจายใหเปนไปอยางประหยัดและโปรงใส ตามระเบียบราชการและตรวจสอบได 

(2) ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีใหถูกตอง เหมาะสม ท่ัวถึง ตามความเปนจริง และเปนธรรมสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจโดยรวม รวมท้ังปรับปรุงระเบียบวิธีการและข้ันตอนในการบริหารจั ดเก็บภาษี คาธรรมเนียมใหมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

(3) จัดหางบประมาณเสริมจากภาครัฐและเอกชน มาเสริมงบประมาณรายไดของเทศบาล รวมท้ังขอ
ความรวมมือจากหนวยงานอ่ืน  เพ่ือลดคาใชจายและประหยัดงบประมาณ 
 

๓.๒ ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 

  การวิเคราะหปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนาของเทศบาลตําบลขัวมุง  โดย

ใชเทคนิคการวิเคราะห SWOT  (SWOT  Analysis)  ดังนี้ 

  Strengths (S) จุดแข็ง  หมายถึง  ปจจัยภายในตาง ๆ ท่ีชวยใหการพัฒนาในระยะยาวของเทศบาล

ตําบลขัวมุงประสบผลสําเร็จ 

  ๑. มีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปขององคกรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรระดับประเทศ 

๒. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง สงเสริมในดานการศึกษาตอและการเขารับฝกอบรม 

๓. มีการพัฒนางานดานการจัดเก็บรายได  การบริหารงานบุคคล การจัดทํา แผนพัฒนาและระบบ

งบประมาณผานระบบสารสนเทศ 
 

Weaknesses (W) จุดออน หมายถึง ปจจัยภายในตาง ๆ ท่ีอาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนาในระยะยาว

ของเทศบาลตําบลขัวมุง 

  ๑. การปฏิบัติงานตามกิจกรรมของบางโครงการมีความลาชา ไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

  ๒. การรวมกลุมอาชีพ  ไมมีความเขมแข็ง  ยังไมมีการบริหารจัดการท่ีดี 

  ๓. ไมมีสถานท่ีออกกําลังกายท่ีเพียงพอ 

  ๔. ขาดตลาดรองรับสินคาทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑชุมชน 
 

  Opportunities (O) โอกาส  หมายถึง ปจจัยเก้ือหนุนภายนอกท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา ในระยะ

ยาวของเทศบาลตําบลขัวมุง  ซ่ึงปจจัยเหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

  ๑. จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดท่ีมีแหลงทองเท่ียวหลากหลาย เปนท่ีรูจักแพรหลาย 

  ๒. อําเภอสารภีเปนพ้ืนท่ีท่ีติดตอกับตัวเมืองเชียงใหมและตัวเมืองลําพูน 

๓. ตําบลขัวมุงเปนแหลงผลผลิตทางการเกษตร  เชน  การปลูกลําไย  การปลูกผักชีฝรั่ง 

๔. วัดยังเปนศูนยกลางของประเพณี  วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีดีงาม 

  ๕. ตําบลขัวมุงมีศูนยแพทยทางเลือก ใหบริการดานการแพทยแผนไทย  ซ่ึงถือเปนภูมิปญญาทองถ่ิน  

สามารถใหบริการและสรางรายไดใหกับชุมชน 
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๓๐ 
 
  Threats (T) อุปสรรคหรือภัยคุกคาม  หมายถึง  ปจจัยภายนอกท่ีเปนอุปสรรคและขอจํากัดตาง ๆ ท่ี

เปนอุปสรรคหรือเปนผลเสียตอการพัฒนาในระยะยาวของเทศบาลตําบลขัวมุง 

  ๑. นโยบายคาแรงข้ันต่ํา  ๓๐๐  บาท  ทําใหผูประกอบการประสบปญหาในการจางงาน  เนื่องจาก

ตนทุนท่ีสูงข้ึน 

  ๒. อุปสรรคจากตนทุนการผลิตสินคาท่ีสูงข้ึน  เชน  ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีสูงข้ึนอยางตอเนื่อง  สงผลให

ตนทุนการผลิตท้ังภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรสูงข้ึน 

  ๓. ปญหาจากสภาพแวดลอมและภาวะอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง  ทําใหพืชผลบางชนิดมีผลผลิตต่ํา หรือเกิด

ความเสียหาย 

  ๔. มีขอจํากัดดานกฎระเบียบของแตละหนวยงานท่ีเปนอุปสรรคตอการทํางาน  ไมเอ้ือตอการบูรณาการ

ทํางานรวมกัน 

  ๕. ประชาชนในพ้ืนท่ียังขาดการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายพัฒนาทองถ่ิน 

  ๖. จากการท่ีเชียงใหมมีการพัฒนาเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง  แรงงานตางดาวจึงมีการหลั่งไหลเขามา

จํานวนมาก  ทําใหเกิดปญหาตามมามากข้ึน เชน ปญหาอาชญากรรม  ปญหายาเสพติด  ปญหาทางดานสุขอนามัย 

 
 

วิสัยทัศน (vision)  และ พันธกิจ (mission)  การพัฒนาทองถิ่น 

วิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น 

“สงเสริมการเกษตรและผลิตภัณฑทองถ่ิน  พัฒนาคุณภาพชีวิต  การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม” 
 

พันธกิจการพัฒนา 

ดานการพัฒนาสังคม 

(๑) ประเด็นยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

- สงเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน และยกยองคนดี 

- สงเสริม สืบสาน ฟนฟูและอนุรักษไวซ่ึงศาสนา ภูมิปญญาทองถ่ินและศิลปวัฒนธรรมใหคงอยูตลอดไป 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

- สงเสริมการพัฒนาคุณภาพคนสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 

- สงเสริมสุขภาวะของชุมชน 

- การสงเคราะหผูดอยโอกาส 

ดานเศรษฐกิจ 

(๓) ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน 

- พัฒนาเครือขายความรวมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

- สงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหมและผลิตภัณฑชุมชน 
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๓๑ 
 
ดานทรัพยากรธรรมชาต ิ

(๔) ประเด็นยุทธศาสตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน 

- ปลูกจิตสํานึกใหความรูประชาชนใหเกิดการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ดานความม่ันคง 

(๕) ประเด็นยุทธศาสตร การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 

- เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ ปลอดภัยแกชุมชน 

- การปองกันและแกไขปญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด 

ดานการบริหารจัดการ 

(๖) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

- การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 

- การเสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

(๗) ประเด็นยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

- การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ 

- พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตร 
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๓.๓ ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  กับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลขัวมุง พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร

จังหวัด 

(๕๗-๖๐) 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ของ อปท. 

ในเขต

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา 

อปท. 

(๕๘-๖๒) 

แนวทาง 

การพัฒนา 

ผลผลิต/

โครงการ 

การสรางความมั่งคั่งอยางยั่งยืน 

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
สรางสังคมแหงความรู 

ภูมิปญญา จติสาธารณะและ

พัฒนาศักยภาพคนใหพรอม

รับกับการเปลี่ยนแปลง 

ดํารงความเปนฐานทรัพยากร 

ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ

พลังงานสะอาด 

การสรางความมั่นคง ปลอดภัย

และความสงบสุขของประชาชน 
การสรางประสิทธิภาพ ความ

โปรงใส เปนประชาธิปไตยและ

เปนธรรมในการใหบริการ 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ท่ีเหมาะสมกับชมชน 
การพัฒนาเศรษฐกิจ 

และการทองเท่ียว 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
 

การอนุรักษ ฟนฟู

และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และ

ภมิปญญาทองถ่ิน 

การพัฒนา

การศึกษา 

สาธารณสุขและ

คุณภาพชีวิต 

การปองกัน 

บรรเทาสาธารณภัย

และการรกัษาความ

เปนระเบียบ

เรียบรอยในชุมชน 

การบริหาร

จัดการ

บานเมืองท่ีด ี

การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภมิปญญาทองถิ่น 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของประชาชน 

การพัฒนาเศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปสความยั่งยืน 

การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอมและระบบ

นิเวศอยางยั่งยืน 

การจัดระเบียบ

ชุมชน สังคมและ

การรักษาความ

สงบเรียบรอย 

การพัฒนาการ

บริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

๑. สงเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับ

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและยกยองคนดี 

๒. สงเสริม สืบสาน ฟนฟูและอนุรักษไว

ซึ่งศาสนา ภูมิปญญาทองถ่ินแ ละ

ิ ป ั ใ   ไป 

๑. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพ

คนสูสังคมแหงภูมิปญญาและ

การเรียนรู 

๒. สงเสริมสุขภาวะของชุมชน 

    โ  

๑. พัฒนาเครือขายความ

รวมมือในการขับเคลื่อน

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

๒ . สงเสริมการเกษตร

ีใ  

๑ . การปลูกจิตสํานึกใหความรู

ประชาชน  ใหเกิดการมีสวนรวมใน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

๒.  การบริหารจัดการ

่   

๑. เสริมสรางประสิทธิภาพใน

การรักษาความสงบ ปลอดภัย

แกชุมชน 

๒ . การปองกันและแกไข

ปญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด 

๑ . การเสริมสราง

ประสิทธิภาพและ 

ธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการ 

๒. การสรางจิตสํานึก

และพัฒนาขีด

 

๑ . การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน

ดานการ คมนาคม

ขนสง ดาน

สาธารณูปโภคและ

  

โครงการ 
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๓.๔ แผนที่ยุทธศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลขัวมุง 

Strategy  Map 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

เปาประสงค 

ยุทธศาสตร 

แนวทางการพัฒนา 

สงเสริมการเกษตรและผลิตภัณฑทองถ่ิน 

พัฒนาคุณภาพชีวิต  การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

อนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปญญาทองถิ่น 
 

ประชาชนในทองถิ่นสามารถอนุรักษ 

ฟนฟูและ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น ใหดํารง

อยูไดอยางยั่งยืน 

 
การอนุรักษ ฟนฟูและ

สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี 

และภมิปญญาทองถิ่น 
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของประชาชน 
การพัฒนาเศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู

ความยั่งยืน 
 

การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอมและระบบ

นิเวศอยางยั่งยืน 

การจัดระเบียบ

ชุมชน สังคมและ

การรักษาความ

สงบเรียบรอย 

 

การพัฒนาการ

บริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

 

การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน 

ประชาชนไดรับบริการและ

สวัสดิการจากองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอยาง

ทั่วถึง รวดเร็วและเปนธรรม 

ประชาชนยึดหลักและ

ปฏิบัติตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงใหเกิด

ภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ 

ประชาชนมีจิตสํานึกในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

การแกไขปญหาส่ิงแวดลอม

และการอนุรักษระบบนิเวศ 

ประชาชนสามารถปองกัน

และสรางความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินในชุมชน

และลดปญหายาเสพติด 

 

มีการบริหารจัดการภายใต

หลักธรรมาภิบาล และการ

จัดบริการสาธารณะแก

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 

 

โครงสราง

พื้นฐานที่ได

มาตรฐาน 

 

๑. สงเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน

กับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและยกยอง

คนดี 

๒. สงเสริม สืบสาน ฟนฟูและอนุรักษ

ไวซ่ึงศาสนา ภูมิปญญาทองถิ่นและ

 

๑. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพ

คนสูสังคมแหงภูมิปญญาและ

การเรียนรู 

๒. สงเสริมสุขภาวะของชุมชน 

๓. การสงเคราะหผูดอยโอกาส 

๑. พัฒนาเครือขายความ

รวมมือในการขับเคล่ือน

แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๒. สงเสริมการเกษตร

 

๑ . การปลูกจิตสํานึกใหความรู

ประชาชน  ใหเกิดการมีสวนรวมในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๒.  การบริหารจัดการ

 

๑ . เสริมสราง

ประสิทธิภาพในการรักษา

ความสงบ ปลอดภัยแก

ชุมชน 

๒. การปองกันและแกไข

ปญหาอบายมุขและส่ิง

 

๑ . การเสริมสราง

ประสิทธิภาพและ 

ธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการ 

๒. การสรางจิตสํานึก

และพัฒนาขีด

 

๑ . การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

ดานการคมนาค ม

ขนสง ดาน

สาธารณูปโภคและ

ดานสาธารณปการ 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของ

ประชาชน 

พัฒนาเศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปสูความยั่งยืน 

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม

และระบบนิเวศอยางยั่งยืน 

จัดระเบียบชุมชน 

สังคมและการรักษา

ความสงบเรียบรอย 

พัฒนาการ

บริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน 
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สวนท่ี  ๔ 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร 

การพัฒนาเทศบาลตําบลขัวมุง 
พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

 
 
 
 

 



๓๔ 
 

บทที่  ๔ 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลขัวมุง 

พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
 

๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรที่ ๑ 

การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

 

• พันธกิจ  อนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

• เปาประสงค ประชาชนในทองถ่ินสามารถอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี 

และภูมิปญญาทองถ่ินใหดํารงอยูไดอยางยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค การมีสวนรวมในการพัฒนาของเครือขายหรือกลุมบุคคล 

ท่ีเปนองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

• กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

๑ . สงเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับ

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและยกยองคนดี 

การจัดกิจกรรมเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

และจํานวนประชาชนผูเขารวมกิจกรรม 

๒. สงเสริม สืบสาน ฟนฟูและอนุรักษไวซ่ึงศาสนา 

ภูมิปญญาทองถ่ินและศิลปวัฒนธรรมใหคงอยู

ตลอดไป 

การจัดกิจกรรมเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน และจํานวนประชาชนผูเขารวม

กิจกรรม 
 

• หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

กองการศึกษา 
 

• ความเช่ือมโยง 

๑. ยุทธศาสตรจังหวัด  :  ยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางสังคมแหงความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะและพัฒนา

ศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  :  ยุทธศาสตรท่ี ๔ การอนุรักษ ฟนฟูและสืบ

สาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
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๓๕ 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

• พันธกิจ  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

• เปาประสงค ประชาชนไดรับบริการและสวัสดิการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางท่ัวถึง  

รวดเร็วและเปนธรรม 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ 
 

• กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

๑. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพคนสูสังคมแหงภูมิ

ปญญาและการเรียนรู 

มีศูนยการเรียนรูดานตาง ๆ เพ่ิมข้ึน 

๒. สงเสริมสุขภาวะของชุมชน ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

๓. การสงเคราะหผูดอยโอกาส - ผูดอยโอกาสมีอาชีพ มีรายได พ่ึงพาตนเองได 

- จํานวนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเพ่ิมข้ึน เชน ทางลาด

สําหรับผูพิการ 
 

• หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สํานักปลัด 
 

• ความเช่ือมโยง 

๑. ยุทธศาสตรจังหวัด  :  ยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางสังคมแหงความรู ภูมิปญญา จิตสาธ ารณะและพัฒนา

ศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง  

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  :  ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาการศึกษา 

สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
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๓๖ 
 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน 
 

• พันธกิจ  พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน 
 

• เปาประสงค ประชาชนยึดหลักและปฏิบตัิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใหเกิดภูมิคุมกัน 

   ทางเศรษฐกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค - ชุมชนมีการรวมกลุมเพ่ือรวมกันพัฒนาสินคา ผลิตภัณฑชุมชน ใหเกิด 

     การเพ่ิมมูลคาของสินคา ทําใหสินคามีคุณภาพ 

     -  ชุมชนมีการรวมกลุมเพ่ือผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย   

     เพ่ือการบริโภคและการผลิตเพ่ือจําหนาย 
 

• กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

๑. พัฒนาเครือขายความรวมมือในการขับเคลื่อน

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

- สินคาหรือผลิตภัณฑชุมชนมีคุณภาพ เปนท่ี

ตองการของผูบริโภค 

- ประชาชนมีการออมในทุกระดับ 

๒. สงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม ประชาชนมีการผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตร

ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
 

• หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สํานักปลัด 
 

• ความเช่ือมโยง 

๑. ยุทธศาสตรจังหวัด  :  ยุทธศาสตร ท่ี ๑ การสรางความม่ังค่ังอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  :  ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและ

การทองเท่ียว 
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๓๗ 
 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน 
 

• พันธกิจ  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน 
 

• เปาประสงค ประชาชนมีจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

และการอนุรักษระบบนเิวศ 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค ประชาชนสามารถบริหารจัดการ  แกไขปญหาสิ่งแวดลอมดวยตนเอง 

     มากข้ึน เชน การคัดแยกขยะมูลฝอย  การลดการเผา 
 

• กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

๑. การปลูกจิตสํานึกใหความรูประชาชน  ใหเกิด

การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

- การคัดแยกขยะมูลฝอยกอนท้ิง 

- การลดการเผา เพ่ือลดปญหาหมอกควัน 

๒.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

แมน้ําลําคลองไมตื้นเขิน หรือเนาเสีย 

 

• หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

กองชาง 
 

• ความเช่ือมโยง 

๑. ยุทธศาสตรจังหวัด  :  ยุทธศาสตรท่ี ๓ ดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ

พลังงานสะอาด 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  :  ยุทธศาสตรท่ี ๓ การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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๓๘ 
 

ยุทธศาสตรที่ ๕ 

การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
 

• พันธกิจ  จัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
 

• เปาประสงค ประชาชนสามารถปองกันและสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในชุมชน 

และลดปญหายาเสพติด 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค ประชาชนมีการรวมกลุมอาสาสมัคร เพ่ือเฝาระวังและรักษาความสงบ 

เรียบรอยของชุมชน 
 

• กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

๑. เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ 

ปลอดภัยแกชุมชน 

ชุมชนมีความสงบเรียบรอย ไมมีการกออาชญากรรม

หรือการลักขโมย   และไมมีอุบัติเหตุจราจรบนทอง

ถนน 

๒. การปองกันและแกไขปญหาอบายมุข 

และสิ่งเสพติด 

ชุมชนมีความสงบเรียบรอย ไมมีการกออาชญากรรม

หรือการลักขโมย  และไมมีอุบัติเหตุจราจรบนทอง

ถนน 
 

• หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สํานักปลัด 
 

• ความเช่ือมโยง 

๑. ยุทธศาสตรจังหวัด  :  ยุทธศาสตร ท่ี ๔ การสรางความม่ันคง ปลอดภัยและความสงบสุขของ

ประชาชน 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  :  ยุทธศาสตรท่ี ๖ การจดัระเบียบภายใน

ชุมชน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย 
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๓๙ 
 

ยุทธศาสตรที่ ๖ 

การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
 

• พันธกิจ  พัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
 

• เปาประสงค มีการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล และการจัดบริการสาธารณะ 

แกประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค -  ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน 
 

• กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

๑. การเสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลใน

การบริหารจัดการ 

- บุคลากรทองถ่ินใหบริการประชาชนอยางเปน

ระบบ ยึดหลักคุณธรรมจรยิธรรม 

- มีวัสดุ อุปกรณท่ีเพียงพอตอการใหบริการ 

๒. การสราง จิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถ

บุคลากร 

ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการ 

 

• หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สํานักปลัด, กองคลัง, กองชาง  และกองการศึกษา 
 

• ความเช่ือมโยง 

๑. ยุทธศาสตรจังหวัด  :  ยุทธศาสตรท่ี ๕ การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย

และเปนธรรมในการใหบริการ 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  :  ยุทธศาสตรท่ี ๗ การบริหารจัดการบานเมือง

ท่ีดี 
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๔๐ 
 

ยุทธศาสตรที่ ๗ 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

• พันธกิจ  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

• เปาประสงค โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค ประชาชนไดรับความสะดวกในดานการคมนาคม  การขนสง 

และไดรับบริการดานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอยางท่ัวถึง 
 

• กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง 

ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ 

- ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม 

- ประชาชนไดรับประโยชนทางดานเกษตรกรรม 
 

• หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

กองชาง 
 

• ความเช่ือมโยง 

๑. ยุทธศาสตรจังหวัด  :  ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางความม่ันคง ปลอดภัยและความสงบสุขของ

ประชาชน 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกคร องสวนทองถ่ิน  :  ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน 
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๔๑ 
 

๔.๒ รายละเอียดแผนยทุธศาสตร 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลขัวมุง 

 

ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงคตาม

พันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ

เปาประสงค 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับ 

กลยุทธ 

ความกาวหนา

ของเปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

สรางสังคม

แหงความรู 

ภูมิปญญา จิต

สาธารณะและ

พัฒนา

ศักยภาพคน

ใหพรอมรับกับ

การ

เปลี่ยนแปลง 

การอนุรักษ 

ฟนฟูและสืบ

สานศิลป 

วัฒนธรรม 

จารีตประเพณี

และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

การอนุรักษ 

ฟนฟูและ 

สืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี

และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

ประชาชนใน

ทองถ่ินสามารถ

อนุรักษ ฟนฟู

และสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณ ี

การมสีวนรวมใน

การพัฒนาของ

เครือขายหรือ

กลุมบุคคล 

ท่ีเปนองค

ความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรม  

ภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

     ๑. สงเสริมและ

เช่ือมโยงวิถีชีวิต

ชุมชนกับ

ศิลปวัฒนธรรม

ทองถ่ินและยก

ยองคนดี 

การจัดกิจกรรม

เก่ียวกับ

ศิลปวัฒนธรรม

ทองถ่ิน  และ

จํานวน

ประชาชน

ผูเขารวม

กิจกรรม 

เปนโครงการ

ตอเน่ือง 

ดําเนินการทุก

ป 

 กอง

การศึกษา 

สํานักปลัด 

๒. สงเสริม สืบ

สาน ฟนฟูและ

อนุรักษไวซึ่ง

ศาสนา ภูมิปญญา

ทองถ่ินและ

ศิลปวัฒนธรรมให

คงอยูตลอดไป 

การจัดกิจกรรม

เก่ียวกับ

ศิลปวัฒนธรรม

ทองถ่ิน ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน  

และจํานวน

ประชาชน

ผูเขารวม

กิจกรรม 
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๔๒ 
 

ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงคตาม

พันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ

เปาประสงค 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับ 

กลยุทธ 

ความกาวหนา

ของเปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

สรางสังคม

แหงความรู 

ภูมิปญญา จิต

สาธารณะและ

พัฒนา

ศักยภาพคน

ใหพรอมรับกับ

การ

เปลี่ยนแปลง 

การพัฒนา

การศึกษา 

สาธารณสุข

และคุณภาพ

ชีวิต 

การพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

บริการและ

สวัสดิการจาก

องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน

อยางท่ัวถึง  

รวดเร็วและเปน

ธรรม 

 

ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การรับบริการ 

     ๑. สงเสริมการ

พัฒนาคุณภาพคน

สูสังคมแหงภูมิ

ปญญาและการ

เรียนรู 

มีศูนยการเรียนรู

ดานตาง ๆ 

เพ่ิมข้ึน 

เปนโครงการ

ตอเน่ือง 

ดําเนินการทุก

ป 

 สํานักปลัด  

๒. สงเสริมสุข

ภาวะของชุมชน 

ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง 

๓. การสงเคราะห

ผูดอยโอกาส 

- ผูดอยโอกาสมี

อาชีพ มีรายได 

พ่ึงพาตนเองได 

- จํานวน

โครงสราง

พ้ืนฐานท่ีเพ่ิมข้ึน 

เชน ทางลาด

สําหรับผูพิการ 
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๔๓ 
 

 

ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงคตาม

พันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ

เปาประสงค 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับ 

กลยุทธ 

ความกาวหนา

ของเปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

การสรางความ

มั่งคั่งอยาง

ยั่งยืนตาม

แนวทาง

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

การพัฒนา

เศรษฐกิจและ

การทองเท่ียว 

การพัฒนา

เศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียงไปสู

ความยั่งยืน 

ประชาชนยึด

หลักและปฏิบัติ

ตามแนวทาง

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง  ใหเกิด

ภูมิคุมกันทาง

เศรษฐกิจ 

- ชุมชนมีการ

รวมกลุมเพ่ือ

รวมกันพัฒนา

สินคา 

ผลิตภัณฑชุมชน 

ใหเกิดการเพ่ิม

มูลคาของสินคา 

ทําใหสินคามี

คุณภาพ 

- ชุมชนมีการ

รวมกลุมเพ่ือ

ผลิตสินคา

เกษตรอินทรีย

และเกษตร

ปลอดภัย  เพ่ือ

การบริโภคและ

การผลิตเพ่ือ

จําหนาย 

 

     ๑. พัฒนา

เครือขายความ

รวมมือในการ

ขับเคลื่อนแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 

- สินคาหรือ

ผลิตภัณฑชุมชน

มีคุณภาพ เปนท่ี

ตองการของ

ผูบริโภค 

- ประชาชนมี

การออมในทุก

ระดับ 

เปนโครงการ

ตอเน่ือง 

ดําเนินการทุก

ป 

 สํานักปลัด  

๒. สงเสริม

การเกษตรทฤษฎี

ใหม 

ประชาชนมีการ

ผลิตสินคา

เกษตรอินทรีย

และเกษตร

ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
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๔๔ 
 

ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงคตาม

พันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ

เปาประสงค 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับ 

กลยุทธ 

ความกาวหนา

ของเปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

ดํารงความ

เปนฐาน

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม

และพลังงาน

สะอาด 

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติ สิ่งแวดลอม

และระบบนิเวศ

อยางยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาชนมี

จิตสํานึกในการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติ  การแกไข

ปญหา

สิ่งแวดลอมและ

การอนุรักษ

ระบบนิเวศ 

ประชาชน

สามารถบริหาร

จัดการ  แกไข

ปญหา

สิ่งแวดลอมดวย

ตนเองมากข้ึน 

เชน การคัดแยก

ขยะมูลฝอย  

การลดการเผา 

     ๑. การปลูก

จิตสํานึกใหความรู

ประชาชน  ใหเกิด

การมีสวนรวมใน

การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิง่แวดลอม 

- การคัดแยก

ขยะมูลฝอยกอน

ท้ิง 

- การลดการเผา 

เพ่ือลดปญหา

หมอกควัน 

เปนโครงการ

ตอเน่ือง 

ดําเนินการทุก

ป 

 สํานักปลัด  

๒.  การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิ่งแวดลอม 

แมนํ้าลําคลอง

ไมตื้นเขิน หรือ

เนาเสีย 
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๔๕ 
 

 

ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงคตาม

พันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ

เปาประสงค 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับ 

กลยุทธ 

ความกาวหนา

ของเปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

การสรางความ

มั่นคง 

ปลอดภัยและ

ความสงบสุข

ของประชาชน 

การจัด

ระเบียบ

ภายในชุมชน 

และการสราง

ความรวมมือ

ในการรักษา

ความสงบ

เรียบรอย 

การจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม

และการรักษา

ความสงบ

เรียบรอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาชน

สามารถปองกัน

และสรางความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินใน

ชุมชนและลด

ปญหายาเสพติด 

ประชาชนมีการ

รวมกลุม

อาสาสมัคร เพ่ือ

เฝาระวังและ

รักษาความสงบ

เรียบรอยของ

ชุมชน 

 

     ๑. เสริมสราง

ประสิทธิภาพใน

การรักษาความ

สงบ ปลอดภัยแก

ชุมชน 

 

ชุมชนมีความ

สงบเรียบรอย 

ไมมีการกอ

อาชญากรรม

หรือการลัก

ขโมย  และไมมี

อุบัติเหตุจราจร

บนทองถนน 

เปนโครงการ

ตอเน่ือง 

ดําเนินการทุก

ป 

 สํานักปลัด  

๒. การปองกัน

และแกไขปญหา

อบายมุขและสิ่ง

เสพติด 

ชุมชนมีความ

สงบเรียบรอย 

ไมมีการกอ

อาชญากรรม

หรือการลัก

ขโมย  และไมมี

อุบัติเหตุจราจร

บนทองถนน 
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๔๖ 
 

ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงคตาม

พันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ

เปาประสงค 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับ 

กลยุทธ 

ความกาวหนา

ของเปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

การสราง

ประสิทธิภาพ 

ความโปรงใส 

เปน

ประชาธิปไตย

และเปนธรรม

ในการ

ใหบริการ 

การบริหาร

จัดการ

บานเมืองท่ีด ี

การพัฒนาการ

บริหารจัดการ

บานเมืองท่ีด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการบริหาร

จัดการภายใต

หลักธรรมาภิ

บาล และการ

จัดบริการ

สาธารณะแก

ประชาชนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 

ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การรับบริการ

จากองคกร

ปกครองสวน

ทองถ่ิน 

 

     ๑. การเสริมสราง

ประสิทธิภาพและ

ธรรมาภิบาลใน

การบริหารจัดการ 

- บุคลากร

ทองถ่ิน

ใหบริการ

ประชาชนอยาง

เปนระบบ ยึด

หลักคุณธรรม

จริยธรรม 

- มีวัสดุ อุปกรณ

ท่ีเพียงพอตอ

การใหบริการ 

เปนโครงการ

ตอเน่ือง 

ดําเนินการทุก

ป 

 สํานักปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 

กอง

การศึกษา 

สํานักปลัด 

๒. การสราง

จิตสํานึกและ

พัฒนาขีด

ความสามารถ

บุคลากร 

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ในการใหบริการ 
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๔๗ 
 

 

ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงคตาม

พันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ

เปาประสงค 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับ 

กลยุทธ 

ความกาวหนา

ของเปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

การสรางความ

มั่นคง 

ปลอดภัยและ

ความสงบสุข

ของประชาชน 

การพัฒนา

โครงสราง

พ้ืนฐานท่ี

เหมาะสมกับ

ชุมชน 

การพัฒนา

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงสราง

พ้ืนฐานท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

ดานการ

คมนาคม  การ

ขนสง และไดรับ

บริการดาน

สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ

อยางท่ัวถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน

ดานการคมนาคม

ขนสง ดาน

สาธารณูปโภค

และดาน

สาธารณูปการ 

- ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการคมนาคม 

- ประชาชน

ไดรับประโยชน

ทางดาน

เกษตรกรรม 

  กองชาง สํานักปลัด 
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ภาคผนวก 
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