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-๑- 

บทที่ ๑ 

บทน า 

  การวางแผนเป็นความพยายามอย่างเป็นระบบในการมองอนาคตโดยเชื่อมโยงปัจจุบัน

อาจเป็นช่วงสัน้  ระยะปานกลางหรอืระยะยาวและเป็นกระบวนการก าหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กร  

โดยก าหนดกิจกรรมต่างๆ ไว้ล่วงหนา้ใหบ้รรลุภารกิจ  วัตถุประสงค์  นโยบายและเป้าหมายขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นนั้นซึ่งจะเกี่ยวข้องกับชีวติความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ของประชาคมท้องถิ่นในอนาคต 

  การที่ท้องถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใดจ าเป็นต้องมกีารก าหนดวิสัยทัศน์หรอืภาพใน

อนาคตและแปลงมาสู่การปฏิบัติ  ดังนั้น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  จึงได้ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นได้ ๒ ประเภท  คอื 

  ๑.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นแผนพัฒนาระยะยาว 

  ๒.แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (rolling plan) ที่ตอ้งมกีารทบทวน

และจัดท าทุกปี  ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นด้วย 

  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗  บัญญัติใหเ้ทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบลและ

การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งนอกจากจะมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

แล้ว  ยงัมีอ านาจหนา้ที่ในการประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรกี าหนด

อีกด้วย 

  เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย 

การปกครอง  การบริหารงานบุคคล  การเงินการคลังและการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมาย

ก าหนด  องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นย่อมมคีวามเป็นอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนิน

ตามแผน  ความเป็นอิสระนั้นไม่ได้หมายถึงความเป็นอิสระในฐานะที่เป็น “รัฐอิสระ” แตเ่ป็นการมอบ

อ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะบางสว่นใหแ้ละยังต้องอยู่ในการก ากับดูแลหรอืตรวจสอบโดย

รัฐบาลและประชาคมอีกด้วย 

  การวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจะต้องตระหนักว่าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ  ได้แก่  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  แผนกระทรวง  แผนกรมและรัฐวิสาหกิจต่างๆ  ซึ่งเป็นแผน

ระดับชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนการพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด  ตลอดจน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนาอ าเภอในระดับอ าเภอ  ซึ่งในการก าหนดยุทธศาสตรแ์ละ



แผนพัฒนาระดับจังหวัดและอ าเภอนั้น  ทั้งองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและประชาคมจะต้องมสี่วน

เกี่ยวข้องอยู่ดว้ย 
 

-๒- 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  ๑.เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองกับ

ความตอ้งการของชุมชน 

  ๒.เพื่อให้สอดรับการพัฒนาท้องถิ่นกับนโยบายการพัฒนาในระดับจังหวัด  ประเทศใน

ภาพรวม 

  ๓.เพื่อเป็นข้อมูลในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นในระดับหนว่ยงาน

ราชการและภาคประชาชน 

  ๔.เพื่อให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  

 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 หลักการ  

  แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดย

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัดและนโยบายในการพัฒนา

ท้องถิ่น 

  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการ

ก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  โดยก าหนดสถานการณ์ที่ตอ้งการบรรลุและ

แนวทางในการบรรลุบนพืน้ฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี้  

จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและปัญหา/ความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 

  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็น

อย่างยิ่ง  ทั้งนี้  เนื่องจากแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุง่ไปสู่สภาพการณท์ี่ตอ้งการให้

เกิดขึ้นในอนาคต  เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุง่ไปสู่

สภาพการณ์อันพงึประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยจัดสรรทรัพยากรที่มอียู่อย่างจ ากัด

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตอ้งก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ตอ้งการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะท า

ให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 

  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดจีะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและ

การวิเคราะหข์้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี้  เพื่อให้แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กร



ปกครองสว่นท้องถิ่นสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนใน

ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

 
-๓- 

ข้อมูลรอบด้าน 

  หมายถึง  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจะต้อง

ตั้งอยู่บนพืน้ฐานของการค านึงถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ  ทั้งมิตดิ้าน

การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  องค์กร (การบริหารจัดการ) และการเปลี่ยนแปลง

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นตลอดจนมิติในเชิงพื้นที่  ทั้งพื้นที่ใกล้เคียงขยายไปสู่พื้นที่ระดับอ าเภอ  

ระดับจังหวัด  ระดับประเทศ  ระดับทวีปจนกระทั่งในระดับโลกด้วย 

  สาเหตุที่ตอ้งมองอย่างรอบด้านก็เพราะว่าในโลกของความเป็นจรงินั้นปรากฏการณ์ที่

เกิดขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม  สังคมและองค์กรทั้งในระดับภูมิภาค  ระดับประเทศ  ระดับ

ทวีปและในระดับโลกส่งผลกระทบต่อเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทางตรงก็ทางออ้ม 

  ดังนัน้  ในการวางแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจึงไม่ควรมองรอบด้านแต่เพียงเขตพื้นที่

การปกครองของตนเองเท่านั้นแตต่้องมองให้กว้างออกไปครอบคลุมเขตพื้นที่อื่นด้วย  ทั้งนี ้ เพื่อให้ 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการรับมือสถานการณ์หรอื 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากเขตพื้นที่เหล่านั้นอย่างรูเ้ท่าทัน  จนท าให้สามารถใช้ประโยชนจ์าก

สถานการณไ์ด้อย่างเต็มที่หรอืหาหนทางในการป้องกันอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ (Proactive) 

 

ข้อมูลเป็นระบบ 

  หมายถึง  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจะต้อง

ด าเนนิการอย่างเป็นขั้นตอน  ซึ่งประกอบด้วย ๘ ขั้นตอน  ดังนี้ 

   (๑) การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 

   (๒) การวิเคราะหศ์ักยภาพเพื่อประเมนิสถานการณก์ารพัฒนาของท้องถิ่นใน

ปัจจุบันและก าหนดประเด็นการพัฒนา 

   (๓) การก าหนดวิสัยทัศนแ์ละภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 

   (๔) การก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

   (๕) การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น 

   (๖) การก าหนดยุทธศาสตร์และบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

   (๗) การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 

   (๘) การอนุมัตแิละประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหมท่ี่มี 

รูปแบบการจัดท ายุทธศาสตรท์ี่เป็นรูปธรรมชัดเจน  ซึ่งเป็นการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการมี 



การบริหารราชการจังหวัดเพื่อให้จังหวัดสามารถบริหารงาน  แก้ไขปัญหาและพัฒนาพืน้ที่ในเขตของ

จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนใหไ้ด้รับประโยชน์สูงสุด  

โดยมีการบูรณาการยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  สรรพก าลัง  ทรัพยากรภายในจังหวัดและมี 

การท างานประสานความร่วมมอืกับทุกภาคส่วนในสังคมอย่างมีทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน   
 

-๔- 

ดังนัน้  กรอบทิศทางการคิด  วิเคราะห์  ประเด็นปัญหาความต้องการของ 

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล  จึงมีโครงสรา้งแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเหมอืนกับ 

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของจังหวัดเพื่อประโยชน์ในการประสานสอดคล้องการพัฒนาให้เป็นไป 

ในทิศทางเดียวกัน 

  แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเป็นความรว่มมอืที่ส าคัญยิ่งของ

ประชาชนและองค์กรในท้องถิ่น  ได้แก่  ประชาคมต าบล  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ผูน้ า/กรรมการ

ชุมชน  ผูท้รงคุณวุฒิตลอดจนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลที่ร่วมกันวางอนาคตของท้องถิ่นเพื่อให้ 

เกิดการพัฒนาอย่างมทีิศทางที่รอบด้านและเป็นระบบต่อไป 

 

ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  ๑.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

  ๒.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดสรรบริหารทรัพยากรที่มอียู่ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

  ๓.การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างมีวสิัยทัศน์  มีความชัดเจน 

  ๔.เป็นแนวทางพัฒนาการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชนและชุมชนมสี่วนรว่มในการก าหนดแนวทางการพัฒนาของประชาชน   

  ๕.สามารถก ากับดูแล  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

-๕- 

บทที่ ๒ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.สภาพทั่วไป  

  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนอืของอ าเภอเชยีงดาว   

หา่งจากตัวอ าเภอประมาณ ๒๒ กิโลเมตร  โดยทางหลวงแผน่ดินหมายเลข ๑๐๗  แยกเข้าทางหลวง 

แผ่นดนิหมายเลข ๑๑๗๘   

 ๑.๑ ที่ตั้ง/อาณาเขตของต าบล  

  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงตั้งอยู่เลขที่ ๙  หมู่ ๗  ต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  

จังหวัดเชยีงใหม ่ มเีนือ้ที่ประมาณ ๒๒๔.๕ ตารางกิโลเมตรหรอืประมาณ ๑๔๐,๓๑๒.๕ ไร่  อยู่ทาง 

ทิศเหนอืของจังหวัดเชียงใหม่และอยู่ทางทิศเหนอืตอนบนของประเทศไทย 

  อาณาเขตติดต่อ   

  ทิศเหนอื ติดกับ ต าบลเมืองนะ  อ าเภอเชียงดาว 

  ทิศใต้  ติดกับ ต าบลเมืองงาย  อ าเภอเชียงดาว 

  ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลปิงโค้ง     อ าเภอเชียงดาว 

  ทิศตะวันตก ติดกับ อ าเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 

  ลักษณะภูมปิระเทศโดยทั่วไปของต าบลทุ่งข้าวพวงเป็นที่ราบสลับภูเขา  มปี่าไม้ทั่วไป  

สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะส าหรับการเกษตร  แหลง่น้ าธรรมชาติที่ส าคัญภายในต าบล  คือ 

แมน่้ าปิง  สภาพภูมอิากาศโดยทั่วไปมี ๓ ฤดูเชน่เดียวกับท้องที่อื่นๆ 

  เดือนมนีาคม-พฤษภาคม เป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างร้อน 

  เดือนมถิุนายน-ตุลาคม  เป็นช่วงฤดูฝน 

  เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็น 

 ๑.๓ ประชากร 

   ประชากรร้อยละ ๖๐ สืบเชื้อสายมาจากไทยใหญ่  ร้อยละ ๒๐ เป็นชาวพื้นราบและอีก

ร้อยละ ๒๐ ประกอบด้วยชนเผา่ต่างๆ  อาทิ  ชนเผา่ลีซอ  มูเซอ  กะเหรี่ยงและปะหรอ่ง  ปัจจุบันต าบล

ทุ่งข้าวพวงมีจ านวนหมูบ่้านทั้งสิน้ ๗ หมูบ่้าน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๓๕.๙๓ คน/ตารางกิโลเมตร  

ประชากรชายรวม ๔,๑๖๙ คน  ประชากรหญิงรวม ๔,๐๐๔ คน  รวมทั้งสิ้น ๘,๑๗๓ คน  แบ่งเป็น  

 หมูท่ี่ ๑  ชาย  จ านวน  ๗๐๑  คน  หญิง  จ านวน  ๖๒๑  คน  รวมจ านวน  ๑,๓๒๒  คน 



 หมูท่ี่ ๒  ชาย  จ านวน  ๖๔๖  คน  หญิง  จ านวน  ๕๗๗  คน  รวมจ านวน  ๑,๒๒๓  คน  

 หมูท่ี่ ๓  ชาย  จ านวน  ๘๒๒  คน  หญิง  จ านวน  ๘๔๔  คน  รวมจ านวน  ๑,๖๖๖  คน 

 หมูท่ี่ ๔  ชาย  จ านวน  ๙๐๓  คน  หญิง  จ านวน  ๘๕๐  คน  รวมจ านวน  ๑,๗๕๓  คน  

 หมูท่ี่ ๕  ชาย  จ านวน  ๕๑๐  คน  หญิง  จ านวน  ๔๙๐  คน  รวมจ านวน  ๑,๐๐๐  คน 

  
-๖- 

 หมูท่ี่ ๖  ชาย  จ านวน  ๔๗๕  คน  หญิง  จ านวน  ๔๙๘  คน    รวมจ านวน  ๙๗๓  คน 

 หมูท่ี่ ๗  ชาย  จ านวน  ๑๑๒  คน  หญิง  จ านวน  ๑๒๔  คน    รวมจ านวน  ๒๓๖  คน 

  

 เขตการปกครอง  แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ หมูบ่้าน  ประกอบด้วย 

    หมูท่ี่ ๑  บ้านหว้ยเป้า  หมูท่ี่ ๒  บ้านแม่ก๋อน 

    หมูท่ี่ ๓  บ้านทุ่งข้าวพวง หมูท่ี่ ๔  บ้านแมจ่า 

    หมูท่ี่ ๕  บ้านหว้ยทรายขาว หมูท่ี่ ๖  บ้านขุนคอง 

    หมูท่ี่ ๗  บ้านหว้ยตีนต่ัง    

 

๒.โครงสร้างพื้นฐาน 

  ๒.๑ การคมนาคม 

  -มีถนนคอนกรีตหรอืลาดยางเป็นส่วนใหญ่ 

  -มีถนนลูกรังเป็นบางสว่น 

  ๒.๒ การโทรคมนาคม 

  -ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข ๑ แห่ง (ไปรษณีย์อนุญาตเอกชน) 

  ๒.๓ การบริการไฟฟ้า 

  -มีไฟฟ้าใช้ ๗ หมูบ่้านแตไ่ม่ครบทุกหลังคาเรอืน 

 

๓.เศรษฐกิจ 

  พืน้ฐานทางเศรษฐกิจของต าบลทุ่งข้าวพวงอยู่ในภาคเกษตรกรรม  เนื่องจากลักษณะ

ภูมปิระเทศของต าบลเป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับภูเขา  มีแหล่งน้ าทางการเกษตรอย่างอุดมสมบูรณ์  อาชีพ

หลักภายในชุมชน  คือ  เกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป 
 

๔.สภาพทางสังคม   

  ๔.๑ การศึกษา  ภายในเขตต าบลทุ่งข้าวพวงประกอบด้วยโรงเรยีน  จ านวน ๖ แห่ง  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน ๘ แหง่  ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา  จ านวน ๒ แหง่และการศกึษานอก

โรงเรียน  จ านวน ๑ แหง่  ดังนี้ 

  โรงเรยีนสังกัดเทศบาล 



  ๑.โรงเรียนบ้านหว้ยเป้า   

  ๒.โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ าขุนคอง   

  โรงเรยีนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๑.โรงเรียนบ้านแมก่อนใน   

  ๒.โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง   
 -๗-  

  ๓.โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว   

  ๔.โรงเรียนพัฒนาต้นน้ าขุนคอง   

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  ๑.ศพด.บ้านทุ่งขา้วพวง   

  ๒.ศพด.บ้านปะอู   

  ๓.ศพด.ต้นแบบ  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง   

  ๔.ศพด.โรงเรียนบ้านหว้ยเป้า  ๕.ศพด.โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 

  ๖.ศพด.โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง  ๗.ศพด.โรงเรียนบ้านหว้ยทรายขาว 

  ๘.ศพด.โรงเรียนพัฒนาต้นน้ าขุนคอง 

  สถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน 

  ๑.ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง  ปางเบาะ 

  ๒.ศูนย์การเรียนรูช้าวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง  หว้ยป่าฮ้อม 

 และ ๑.การศกึษานอกโรงเรยีนต าบลทุ่งข้าวพวง (กศน.ต าบลทุ่งข้าวพวง)    
    

๕.สาธารณสุข  

   -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งข้าวพวง จ านวน ๑ แห่ง 

   -อัตราการมีและใช้สว้มราดน้ า รอ้ยละ ๑๐๐ 

 

๖.ศาสนาและประเพณี 

  -วัด  จ านวน ๗ แหง่และส านักสงฆ์  จ านวน ๑ แห่ง  ดังนี้ 

  ๑.วัดอรัญญิกาวาส     ๒.วัดนันติยาราม  

  ๓.วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง           ๔.วัดศรีรัฐวนาราม  

  ๕.วัดพระธาตุศรีสามรักษ์           ๖.วัดแม่ก๋อนพัฒนา 

  ๗.วัดสว่างมงคล    ๘.ส านักสงฆ์  บ้านขุนคอง 

 -โบสถ์  จ านวน ๖ แห่ง 

 

๗.ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน   



  -การเตรียมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินและสวัสดิการของ

ประชาชนในพื้นที่ 

   ๑.รถเครนติดตัง้กระเช้า                 จ านวน ๑ คัน 

                               ๒.รถบรรทุกน้ า  ขนาดบรรจุ ๖,๐๐๐ ลบ.ม.   จ านวน ๑ คัน  

                                

   
-๘- 

  -การสังคมสงเคราะหแ์ละสวัสดิการสังคม 

         ๑.มีศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

                            ๒.มีศูนย์สงเคราะหร์าษฎรประจ าหมูบ่้าน 

                            ๓.การให้บริการประชาสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 

                            ๔.การให้บริการประชาสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

                            ๕.การให้บริการประชาสงเคราะห์คนพิการ 

 

๘.สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 

  ๑.แหล่งน้ าธรรมชาติ 

  -ล าน้ า ๒ สาย  คือ  แม่น้ าปิงและล าน้ าก๋อน 

  -ล าห้วย ๓ สาย  คอื  แมจ่าน้อย  หว้ยทรายขาวและห้วยตีนตั่ง 

  -หนอง  คือ  หนองวังงูและหนองตึงหลวง 

 

๙.การเมือง  การบรหิารและงบประมาณ 

 ๙.๑ การเมือง  การบรหิาร 

  ระบบการบริหารงานของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ประกอบด้วย ๒ ส่วน 

  ส่วนที่ ๑  แบ่งออกเป็น 

  ๑.คณะผู้บริหาร  ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ๒ คน  

เลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   

  ๒.สภาเทศบาล  ประกอบด้วยประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  

เลขานุการสภาและสมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน ๑๐ คน (สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด จ านวน ๑๒ คน)  

  ส่วนที่ ๒  ส านักงานเทศบาลประกอบด้วยส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่างและ

กองการศกึษา 

   บุคลากร  ประกอบด้วย 

    -พนักงานเทศบาล           จ านวน  ๒๑  คน 

    -พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  ๑๑  คน 

    -พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  ๑๐  คน 



    -พนักงานครูเทศบาล  จ านวน  ๑๑  คน 

  

 
 
 
 
 

-๙- 

นายกเทศมนตรี 

 

 

               รองนายกเทศมนตรี                    รองนายกเทศมนตรี 

 

           เลขานุการนายกเทศมนตรี                                        ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

 

ปลัดเทศบาล 

 
 

     ส านักปลัดเทศบาล     กองคลัง            กองช่าง    กองการศกึษา 

 

 สรุปรายงานทางการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  

 รายรับตามรายการหมวดรายรับต่างๆ     

 หมวดรายรับ 

 หมวดภาษีอากร      จ านวน    ๑๕๓,๗๔๘.๗๕ บาท 

 หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต  จ านวน    ๘๗,๘๖๘.๕๐ บาท 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน    ๖๙๘,๖๓๗.๓๘ บาท 

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน            -         บาท 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จ านวน    ๑๕๗,๘๙๙   บาท 

 หมวดรายได้จากทุน     จ านวน            -         บาท 

 หมวดภาษีจัดสรร     จ านวน    ๑๓,๖๙๕,๐๔๐.๗๒ บาท 

 หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป     จ านวน    ๑๓,๘๗๐,๐๖๙ บาท 

 เงินอุดหนนุที่ก าหนดวัตถุประสงค์   จ านวน    ๑๐,๘๒๙,๒๐๒ บาท 

 รวมรายรับทั้งสิ้น     จ านวน   ๓๙,๔๙๒,๔๖๕.๓๕ บาท 

 รายจ่ายตามรายการหมวดรายจ่ายต่างๆ 

 หมวดรายจา่ย 



 รายจ่ายประจ า  

 รายจ่ายงบกลาง   จ านวน     ๗,๒๕๐,๙๗๔ บาท 

 รายจา่ยของหน่วยงาน 

  เงินเดอืน (ฝา่ยการเมอืง) จ านวน     ๒,๕๑๗,๘๒๐.๐๕ บาท 

  เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า)  จ านวน     ๗,๒๗๕,๔๗๐.๒๖ บาท 

  ค่าตอบแทน   จ านวน     ๑,๙๘๔,๘๖๖ บาท 

  ค่าใช้สอย   จ านวน     ๖,๓๙๒,๐๕๙.๘๖ บาท 
 -๑๐-  

  ค่าวัสดุ    จ านวน     ๕,๑๘๖,๓๒๐.๕๔ บาท 

  ค่าสาธารณูปโภค  จ านวน     ๒๕๒,๘๗๕.๗๗ บาท 

  เงินอุดหนุน   จ านวน     ๑,๙๒๘,๒๒๕ บาท 

  รายจ่ายอื่น   จ านวน              -  บาท 

 รวมรายจ่ายประจ า   จ านวน     ๓๒,๗๘๘,๖๑๑.๔๘  บาท 

 รายจ่ายแผนงานพัฒนา 

  ค่าครุภัณฑ์   จ านวน     ๒๙๘,๕๗๐  บาท 

  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน     ๕,๒๔๐,๖๐๐ บาท  

 รวมรายจ่ายแผนงานพัฒนา  จ านวน     ๕,๕๓๙,๑๗๐ บาท 

 รายจ่ายพิเศษ 

 รายจ่ายจากเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ   จ านวน         -           บาท 

 รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น จ านวน     ๓๘,๓๒๗,๗๘๑.๔๘  บาท 

 รายรับจรงิสูงกว่ารายจ่ายจริง   จ านวน     ๑,๑๖๔,๖๘๓.๘๗ บาท 

   

๑๐.งบประมาณ 

 การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมาเปรียบเทียบยอ้นหลัง ๓ ปี 

ปี พ.ศ. 

รายการ 

พ.ศ.๒๕๕๓ พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕ 

รายรับ ๓๖,๘๓๐,๓๗๖.๕๒ ๓๗,๔๑๕,๘๙๖.๓๔ ๓๙,๔๙๒,๔๖๕.๓๕ 

รายจ่าย ๒๖,๙๙๙,๑๓๓.๖๔ ๓๑,๕๕๒,๕๑๗.๑๑ ๓๘,๓๒๗,๗๘๑.๔๘ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

-๑๑- 

บทที่ ๓ 

การวเิคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถ่ิน 

หลักและแนวคดิในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  แนวความคิดที่จะให้มกีารวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวความคิดที่ดีแต่การปฏิบัติ

ที่ผ่านมาไม่เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนา  การแก้ไขปัญหาที่

ผา่นมายังแก้ปัญหาไม่ตรงจุดและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

  การวางแผนที่ผา่นมาได้ให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการวางแผนที่จะพัฒนา   

เปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้มีส่วนรว่มในการคิดวางแผนการพัฒนาตนเอง  เข้ามาบริหารงาน  ควบคุม 

งบประมาณ  ซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นที่แท้จรงิตอ้งเกิดจากประชาชนเพราะจะทราบปัญหาน้ันว่าจะแก้ไข

อย่างไร  ด าเนนิการอย่างไร  ประชาชนเท่านั้นที่จะบอกได้ดทีี่สุดในการวางแผนพัฒนา 

 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

 วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

  วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

  มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่รว่มกันอย่างมคีวามสุขด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม  และ 

มีภูมิคุม้กันต่อการเปลี่ยนแปลง”   

  พันธกิจ   

  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑  ใหส้อดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

บนหลักการของการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนา   

มีพันธกิจ  ดังนี ้ 

  (๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มคีุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวติ ได้รับ

การคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการ

ยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา

ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 



  (๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหม้ีคุณธรรม เรียนรูต้ลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิต

อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่า

ทันกับการเปลี่ยนแปลง 

  (๓) พัฒนาฐานการผลติและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด

สร้างสรรค์และภูมปิัญญา สร้างความมั่นคงดา้นอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลติและ 

การบริโภคให้เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจและสังคม   

 

   
          -๑๒-  

  (๔) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สนับสนุน 

การมสี่วนรว่มของชุมชน  รวมทั้งสร้างภูมคิุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

  วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 

  วัตถุประสงค์  

  (๑) เพื่อเสริมสรา้งสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 

  (๒) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย  ใจ  สติปัญญา  

อารมณ์  คุณธรรม  จริยธรรมและสถาบันทางสังคมมบีทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มคีุณภาพ 

  (๓) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมเีสถียรภาพ  คุณภาพและยั่งยนื  มีความ

เชื่อมโยงกับเครือขา่ยการผลิตสนิค้าและบริการบนฐานปัญญา  นวัตกรรมและความคิดสรา้งสรรค์ใน

ภูมภิาคอาเซียน  มคีวามมั่นคงทางอาหารและพลังงาน  การผลิตและการบริโภคเป็นมติรตอ่

สิ่งแวดล้อมน าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 

  (๔) เพือ่บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมใหเ้พียงพอต่อการรักษา

สมดุลของระบบนิเวศและเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

  เป้าหมายหลัก 

  (๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น  ความเหลื่อมล้ าใน

สังคมลดลง  สัดส่วนผูอ้ยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง 

  (๒) คนไทยมีการเรยีนรู้อย่างตอ่เนื่อง  มีสุขภาวะดีขึ้น  มีคุณธรรม  จริยธรรมและ

สถาบันทางสังคมมคีวามเข้มแข็งมากขึ้น 

  (๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ  เพิ่มขดี

ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ  เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑข์องวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมต่อผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศ 

  (๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งเพิ่มพืน้ที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์   



  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่รว่มกันอย่างสงบสุข  เศรษฐกิจเจรญิเติบโตอย่าง 

มีคุณภาพและยั่งยืนภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว   

คาดการณไ์ด้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึน้  โดยเร่งสร้างภูมคิุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงและ 

เสริมรากฐานประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหม้ีคุณภาพ   

มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม   

รวมทั้งสรา้งโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและ 

การบริโภคที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม  ดังนี้ 

   
-๑๓- 

  ๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

   ๑.๑ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่

กับการเสริมสรา้งขดีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 

   ๑.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขัน้พืน้ฐาน  เน้นการสร้าง

ภูมคิุ้มกันระดับปัจเจกและสร้างการมสี่วนรว่มในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 

   ๑.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกคนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชี้วติในสังคม 

และมีสว่นร่วมในเชิงเศรษฐกิจ  สังคมและการเมอืงได้อย่างมคีุณค่าและศักดิ์ศรี 

   ๑.๔ การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนัก

ถึงผลประโยชน์ของสังคมและเสรมิสร้างการบริหารราชการแผน่ดินที่มปีระสิทธิภาพ  โปร่งใส  มรีะบบ

ตรวจสอบและการรับผดิชอบที่รัดกุม 

  ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอย่างยั่งยืน 

   ๒.๑ การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหม้ีภูมคิุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 

   ๒.๒ การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 

   ๒.๓ การส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชวีิต 

   ๒.๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 

  ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร  ความมั่นคงของอาหารและ

พลังงาน 

   ๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตทิี่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็ง

และยั่งยืน 

   ๓.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลติภาคเกษตร 

   ๓.๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลติทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลติ 

   ๓.๔ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 

   ๓.๕ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับ 

ครัวเรือนและชุมชน   



  ๔) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและ

ยั่งยืน 

   ๔.๑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มคีุณภาพและยั่งยืน 

   ๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม 

   ๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแขง่ขันที่มปีระสิทธิภาพ  เท่าเทียมและ

เป็นธรรม 

     

 

   
-๑๔- 

  ๕) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจและสังคม 

   ๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจสิติกส์ภายใต้ 

กรอบความรว่มมือในอนุภูมิภาคต่างๆ 

   ๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันระดับ 

อนุภูมิภาค 

   ๕.๓ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

   ๕.๔ การมสี่วนรว่มอย่างส าคัญในการสรา้งสังคมนานาชาติที่มคีุณภาพชีวติ  

ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม  ยาเสพติด  ภัยพิบัติและการแพร่ระบาดของโรคภัย 

   ๕.๕ การเร่งรัดการใช้ประโยชนจ์ากข้อตกลงการค้าเสรีที่มผีลบังคับใช้แล้ว 

   ๕.๖ การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนา

ภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น 

  ๖) ยุทธศาสตร์การจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

   ๖.๑ การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

   ๖.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรยีมพร้อม

ไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

   ๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมคิุ้มกัน 

   ๖.๔ การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

   ๖.๕ การสร้างภูมิคุม้กันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

   ๖.๖ การควบคุมและลดมลพิษ 



   ๖.๗ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้มปีระสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗) 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ 

  ๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนาเชยีงใหมเ่ป็นนครแหง่วัฒนธรรมล้านนา  น่าอยู่  น่าเที่ยว  

ประกอบด้วย ๔ กระบวนงาน  ดังนี้ 

   ๑) บูรณาการบริหารการจัดการด้านท่องเที่ยว 

   ๒) การพัฒนาสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยว 
-๑๕- 

   ๓) การพัฒนาการสนับสนุน 

   ๔) การด าเนินการตลาดเชิงรุก 

  ๑.๒ ส่งเสริมการค้าการลงทุน  ประกอบด้วย ๕ กระบวนงาน  ดังนี้ 

   ๑) พัฒนาการให้บริการด้านการค้าการลงทุนและการบริการ 

   ๒) ส่งเสริมการค้าการลงทุน  เชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS และประเทศอื่นๆ 

   ๓) เพิ่มขีดความสามารถผูป้ระกอบการท้องถิ่น 

   ๔) ส่งเสริมการคา้การลงทุนในธุรกิจเป้าหมายที่มศีักยภาพ 

   ๕) พัฒนาระบบโลจสิติกส์ 

  ๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาเชยีงใหมเ่ป็นผู้น าด้านความหลากหลายในการผลิตด้าน

การเกษตรและและอุตสาหกรรมแปรรูป  ประกอบด้วย ๕ กระบวนงาน  ดังนี้ 

   ๑) พัฒนาองค์ความรูใ้นทุกภาคส่วนการเกษตร 

   ๒) การพัฒนากลุ่มองค์กร  เครือขา่ยเกษตรกร 

   ๓) การพัฒนาปัจจัยพืน้ฐานและเทคโนโลยีทางการเกษตร 

   ๔) การสรา้งโอกาสทางการตลาด 

   ๕) การสรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร 

  ๑.๔ ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 

ประกอบด้วย ๔ กระบวนงาน  ดังนี้ 

   ๑) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

   ๒) การสร้างมาตรฐานและคุณภาพสินค้า 

   ๓) การพัฒนาการออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 

   ๔) การพัฒนาการตลาดและช่องทางการกระจายสินค้าชุมชน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข  ประกอบด้วย ๑ กลยุทธ์ 



  ๒.๑ มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข  บนพืน้ฐานศาสนา  วัฒนธรรม

และการบูรณาการเครือข่าย  ประกอบด้วย ๔ กระบวนงาน  ดังนี้ 

   ๑) การส่งเสริมการเรยีนรู้หลักศาสนา  วัฒนธรรมและการใชชี้วิตแบบพอเพียง 

   ๒) การพัฒนาศักยภาพและความพรอ้มของคน  ครอบครัวและชุมชน 

   ๓) ส่งเสริมเครือขา่ยและการมสี่วนรว่มทางสังคมของทุกภาคส่วน 

   ๔) การสรา้งกระแสสังคมเพื่อขับเคลื่อนสังคมเชยีงใหม่น่าอยู่ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและ

พลังงาน  ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ ์

  ๓.๑ มุ่งพัฒนาความพร้อมในการรับมอืการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ  

ประกอบด้วย ๔ กระบวนงาน  ดังนี้ 

 
 

-๑๖- 

   ๑) สร้างความเข้าใจร่วมกัน  พัฒนาระบบฐานข้อมูล  องค์ความรู้  ทีมงาน  

เครือขา่ย 

   ๒) ผลักดันระบบขนส่งมวลชน  การวางผังเมอืงแบบกระชับ (Compact  City) 

และออกมาตรการงดการเผาในที่โล่งทุกชนิด 

   ๓) เพิ่มพืน้ที่สีเขียวและรักษาต้นไมใ้นเขตเมือง  อนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าใน

จังหวัดเชยีงใหม่ 

   ๔) พัฒนาการจัดการของเสียโดยการมสี่วนรว่มของชุมชน 

  ๓.๒ มุ่งเน้นการลดข้อขัดแย้งในการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และการใช้พลังงาน  ประกอบด้วย ๔ กระบวนงาน  ดังนี้ 

   ๑) สร้างระบบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี 

ส่วนรว่มกับทุกภาคส่วน 

   ๒) สร้างส านึกสาธารณะในการรว่มกันแก้ไขปัญหา  ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมและการประหยัด 

   ๓) การพัฒนาเทคโนโลยีดา้นพลังงานหมุนเวียน  และพลังงานทดแทนทุก 

รูปแบบ 

   ๔) การเพิ่มประสทิธิภาพการใชพ้ลังงานในทุกภาคส่วน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน 

ประกอบด้วย ๑ กลยุทธ์ 

  ๔.๑ ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมสันติสุข  พื้นที่ชายแดนมั่นคงปลอดภัย  ประกอบด้วย ๔ 

กระบวนงาน  ดังนี้ 

   ๑) การสร้างการเรียนรูแ้ละประสบการณร์่วมในการป้องกันภัย 

   ๒) การพัฒนาระบบบริหารจัดการเครอืข่ายความรว่มมือทั้งในและต่างประเทศ 



   ๓) การพัฒนาสร้างมาตรฐานการบริหารการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและ

เป็นธรรม 

   ๔) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการป้องกัน  การแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟู

ร่วมกัน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การสร้างประสิทธิภาพ  ความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและ

เป็นธรรมในการให้บรกิาร  ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์   

  ๕.๑ พัฒนาความสามารถบุคลากร  มุ่งเน้นจรยิธรรม ICT  และการให้บริการที่เป็นเลิศ 

ประกอบด้วย ๓ กระบวนงาน  ดังนี้ 

   ๑) การปลูกจติส านึกในการให้บริการบนพื้นฐานจรยิธรรมและใช้ความรูด้้าน 

ICT 

    
 

-๑๗- 

   ๒) การรว่มพัฒนามาตรฐานของระบบการให้บริการของภาครัฐ 

   ๓) การยกระดับสมรรถนะในการท างานของบุคลากรภาครัฐและเครือข่าย 

  ๕.๒ เสริมสรา้งความพร้อมในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสว่นร่วมในทุกภาคส่วน  

ประกอบด้วย ๒ กระบวนงาน  ดังนี้ 

   ๑) การปลูกจติส านึกในการให้บริการบนพื้นฐานจรยิธรรมและใช้ความรูด้้าน 

ICT 

   ๒) การรว่มพัฒนามาตรฐานของระบบการให้บริการของภาครัฐ 

  ๕.๓ ผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเ์ชงิบูรณาการ  ประกอบด้วย ๒ กระบวนงาน 

ดังนี้ 

   ๑) การสร้างความรู ้ ความเข้าใจและประสบการณ์ร่วมของประชาคม 

   ๒) การพัฒนานวัตกรรมและเครือขา่ยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์  

กระบวนงาน 
 

    

                        

                     

                      

 
 

         

   

 



  

 

 

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 

-๑๘- 

ปจัจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา  

สภาพปัญหาของประชาชน    

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 

๑.ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

-การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก 

-ไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนยังมไีม่เพียงพอ 

๑.ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

-การคมนาคมไม่สะดวก  ถนนตดิต่อระหว่าง 

  หมูบ่้านยังคับแคบและช ารุดเสียหาย 

-ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอ 

๒.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  

-ขาดความรู้และเทคนิคในการท า

การเกษตร 

-ขาดตลาดกลางแลกเปลี่ยนทาง 

การเกษตร 

-ขาดอาชีพเสริม 

๒.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  

-ผลผลติจากการท าการเกษตรตกต่ า 

-รายได้ของประชาชนในหมู่บ้านอยู่ในเกณฑต์่ า 

-การประกอบอาชีพและการมงีานท าของประชาชน 

ยังไม่ดีพอ 

๓.ปัญหาดา้นผูน้ าชุมชน/องค์กรชุมชน 

-ขาดความเชื่อมั่นในการท ากิจกรรมกลุ่ม 

๓.ปัญหาดา้นผูน้ าชุมชน/องค์กรชุมชน 

-องค์กรชุมชนยังออ่นแอ  ช่วยตนเองไม่ได้ 

-กิจกรรมกลุ่มยังขาดเอกภาพ 

๔.ปัญหาดา้นคุณภาพชีวติ 

-การศกึษาอยู่ในระดับต่ า 

-ภาพรวมของคุณภาพชวีิตของประชาชน

ยังไม่ดีพอ 

๔.ปัญหาดา้นคุณภาพชีวติ 

-การศกึษาต่อของเด็กวัยเรียนอยู่ในเกณฑต์่ า 

-การไม่ค่อยมสี่วนรว่มในกิจกรรมทางศาสนา  

วัฒนธรรม 



๕.ปัญหาดา้นสาธารณสุข 

-เด็กแรกเกิด-๕ ปีไม่ได้รับสารอาหารที่

จ าเป็นอย่างครบถ้วน 

-การให้ความช่วยเหลอืคนชราและ 

คนพิการยังไม่ทั่วถึง 

๕.ปัญหาดา้นสาธารณสุข 

-การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 

-ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจทางด้าน 

  สุขภาพอนามัยที่ดพีอ 

-คนชราและคนพิการตอ้งการความช่วยเหลือ 

๖.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  

-ขาดการจัดการทางด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติเรื่องดนิและน้ า 

๖.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  

-ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูก 

-ขาดการฟื้นฟูสภาพดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียน 

 

 

 

 
-๑๙- 

ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

๑.ความต้องการทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.ก่อสร้างและปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน  ท่อระบายน้ า  แหล่งน้ าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี   

การคมนาคมสะดวก  มีการระบายน้ าดี 

๒.ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง 

๓.การส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจในหมู่บ้านเพิ่มขึน้ 

๔.การได้รับเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิของตน 

๒.ความต้องการด้านการผลิต  การตลาด  รายได้และการมีงานท า 

๑.จัดหาอุปกรณ์ในการผลติและการประกอบอาชีพ 

๒.หาตลาดเพื่อการจ าหน่ายสินค้าและพืชผลทางการเกษตร 

๓.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาชีพเสริม 

๔.ความตอ้งการด้านสาธารณสุขและการอนามัย 

๕.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมเพิ่มความรูใ้นด้านสาธารณสุขและการอนามัย 

๖.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการด้านสาธารณสุขและการอนามัย 

๓.ความต้องการด้านน้ ากิน  น้ าใช้เพื่อการเกษตร 

๑.ให้มกีารขุดลอกล าห้วยและขุดสระน้ า 

๒.จัดสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 

๓.ให้มกีารสรา้งภาชนะเพื่อกักเก็บน้ า 

๔.ความต้องการด้านความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชวีิต 

๑.จัดให้มีการอบรมด้านคุณภาพชีวติ 



๒.ให้มศีูนย์ขอ้มูลข่าวสารประจ าหมูบ่้าน 

๕.ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

๑.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการให้ความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของดนิ 

๒.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาป่าชุมชน 

๓.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ดนิและน้ า 

๖.ความต้องการด้านการบริหารและจัดการของเทศบาล 

๑.ให้มกีารเพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

๒.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาใหค้วามรูใ้นการปฏิบัติงาน 

๓.จัดให้มคีวามพร้อมในการปฏิบัติงานและการบริหาร 
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๗.ความต้องการด้านอื่นๆ 

๑.จัดให้มสีายตรวจหรอืเจ้าหนา้ที่คอยสอดส่องในเวลากลางคนืหรือใหม้ียามป้องกันภายในหมู่บ้าน   

๒.จัดอบรมใหค้วามรูก้ับเยาวชนในเรื่องยาเสพติด 

๓.ควรใหม้ีการช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร่งดว่นหลังเกิดเหตุ 

 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตของท้องถิ่น 

  ประชาชนได้ท าการวิเคราะหศ์ักยภาพเพื่อการประเมินสภาพการพัฒนาต าบล  โดยใช้

เทคนิค Swot  Analysis (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค)  มีสาระสรุปได้  ดังนี้ 

จุดแข็ง (s=strength) 

 -มีแหล่งน้ า  ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาตอิุดมสมบูรณ์ 

 -มวีัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ 

 -ประชาชนมคีวามผูกพันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ 

 -มีการรวมกลุ่มอาชีพ  สร้างรายได้ในชุมชน 

 -ประชาชนให้ความส าคัญกับการป้องกันยาเสพติด 

 -ให้ความส าคัญกับผูสู้งอายุ 

 -ประชาชนให้ความส าคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น 

 -ประชาชนมคีวามศรัทธาในศาสนา 

จุดอ่อน (w=weakness) 

 -ประชาชนส่วนใหญ่มฐีานะยากจนและขาดโอกาสทางการศกึษา 



 -ผูป้กครองไม่มีเงินทุนส่งบุตรหลานศึกษาต่อ 

 -ประชาชนไม่ได้รับการรักษาพยาบาลและการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ 

      -ประชาชนไม่ได้รับการส่งเสริมอาชพีและพัฒนาคุณภาพชวีิต 

 -ประสบปัญหาในเรื่องภัยธรรมชาตแิละภัยพิบัติอื่นๆ เชน่  อุทกภัย  หมอกควันและไฟป่า   

 ภัยหนาว  เป็นต้น 

โอกาส (o=opportunity) 

 -ส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 

 -ส่งเสริมและพัฒนาการท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ 

 -ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มคีวามรู ้ พัฒนาผลิตภัณฑใ์หแ้ปลกใหม่และจัดหาแหล่งจ าหน่าย 

 ผลติภัณฑ์ 

 -ส่งเสริมบทบาทกลุ่มสตรี  กลุ่มแม่บ้าน  ผู้สูงอายุและเยาวชน 

 
 

 

-๒๑- 

อุปสรรค (t=threat) 

 -ผลผลติทางการเกษตรมรีาคาตกต่ า 

  -ต้นทุนทางด้านการผลิตพืชผลทางการเกษตรมีราคาสูง 

 -ขาดการบริหารจัดการแหล่งน้ าและน้ าอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 -พืน้ที่การเกษตรบางสว่นถูกนายทุนครอบครอง 

 -ประชาชนขาดโอกาสทางการศกึษาและการเข้าถึงแหล่งความรู้ 
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บทที่ ๔ 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

  วิสัยทัศนอ์ันเป็นถ้อยแถลงที่ระบุถึงสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายที่เทศบาล

ต าบลทุ่งข้าวพวงตอ้งการใหเ้กิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  เป็นผลรวมของการสรุปวิเคราะหก์ารด าเนินการ

ของท้องถิ่นตัง้แตอ่ดีต  ปัจจุบันและมุ่งหวังให้เกิดขึน้ในอนาคต 

  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ประชาคมหมูบ่้านแต่ละ

หมูบ่้านมีผลท าใหส้ามารถทราบถึงปัญหาความตอ้งการของท้องถิ่น  ท าให้เกิดความมุ่งหวังใหท้้องถิ่น 

มีความเจรญิก้าวหน้าไปอย่างมทีิศทาง  สรุปถ้อยค าวิสัยทัศนข์องเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงอย่างมี 

เป้าหมาย  ดังนี้ 

๑.วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถ่ิน (Vision) 

 “อนุรักษ์วัฒนธรรม  เลิศล้ าคุณค่า  พัฒนาคุณภาพชวีิต” 

 พันธกิจเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง (Mission) 

 ๑.พัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานในทุกๆ ด้าน 

 ๒.พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่  ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  

 ๓.สนับสนุนให้ประชาชนมคีวามรู้และคุณธรรม 

 ๔.ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนและงานศลิปหัตถกรรม 

 ๕.มีคุณภาพชีวติที่ดี  ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง  พึ่งตนเองได้และปลอดภัยจากยาเสพติด

 เป้าประสงค์การพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

 ๑.ส่งเสริมการพัฒนาด้านการคมนาคม  ระบบไฟฟ้าและแหล่งน้ า 

 ๒.ส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ของประชาชน 



 ๓.ปรับปรุงคุณภาพชวีิตด้านการศกึษา  สง่เสริมกิจกรรมวัฒนธรรม  ประเพณีและวันส าคัญ

ทางศาสนา 

 ๔.ส่งเสริมการสาธารณสุขและอนามัย  รักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

 ๕.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาของเด็ก  เยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อป้องกันปัญหา 

ยาเสพติด 

 

๒.พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 

 ๑.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและ

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและท าให้ท้องถิ่นน่าอยู่ 

 ๒.ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการมีงานท าให้กลุ่มอาชีพ  ชุมชนและประชาชน

มีรายได้เพิ่ม 
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 ๓.ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพใหป้ระชาชนมีร่างกายที่สมบูรณ์ 

แข็งแรงทั้งรา่งกายและจิตใจ 

 ๔.ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันครอบครัวและดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชวีิตที่ดี 

 ๕.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา  พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มมีาตรฐาน   

 ๖.ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ด ารงรักษาและฟื้นฟูวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่นต้นแบบให้คงไว้ 

 ๗.สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีทั้งในด้านการพัฒนาและบริการโดยการมีสว่นรว่มของ

ประชาชนในด้านการตัดสินใจ  การวางแผนและการตรวจสอบ 

 ๘.ส่งเสริมการกีฬาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 ๙.พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  โดยการสร้างเสริมโอกาสรอบด้านและ 

การมสี่วนรว่มของประชาชนให้บริหารจัดการพึ่งตนเองได้ 

 

๓.จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา    

  จุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจของเทศบาลต าบล 

ทุ่งข้าวพวงดังที่ปรากฏในยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  สามารถน ามาก าหนดตัวชี้วัดและ

เป้าหมายได้  ดังนี้ 

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา 

ท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัด 

(KPls) 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

(Targets) 

ปี  ๕๗ ๕๘ ๕๙ 



(Goals) ๕๗-๕๙    

๑.การพฒันาด้าน

โครงสรา้งพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค     

เพียงพอแก่การ

ด ารงชีวติ 

๑.ร้อยละของ

ระดับความส าเร็จ

ในการพัฒนา

โครงสรา้ง 

พืน้ฐานและ

สาธารณูปโภค   

โครงสรา้งพื้นฐาน  เช่น  

ถนน  วางท่อระบายน้ า  

สะพานและการ

สาธารณูปโภคต่างๆ  เช่น  

ไฟฟ้า  ประปา  เป็นต้น  

ร้อยละ 

๕๕ 

   

 

 

 

๕๐ 

 

 

 

 

 

๕๕ 

 

 

 

 

 

๖๐ 
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จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา 

ท้องถ่ิน 

(Goals) 

ตัวชี้วัด 

(KPls) 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

(Targets) 

ปี  

๕๗-๕๙ 

๕๗ 

 

๕๘ 

 

๕๙ 

 

๒.ผูสู้งอายุ   

ผูพ้ิการ  ผู้ป่วย

เอดส์และ

ผูด้้อยโอกาส

ได้รับการจัด

สวัสดิการและ

การสงเคราะห์ 

อย่างทั่วถึง 

๑.ร้อยละของจ านวน 

ผูสู้งอายุที่ได้รับการ

สงเคราะหเ์บีย้ยังชีพ   

๒.ร้อยละของจ านวน 

ผูพ้ิการที่ได้รับ  

การสงเคราะหเ์บีย้ 

ความพิการ 

๓.ร้อยละของจ านวน 

ผูป้่วยเอดส์ที่ได้รับ 

การสงเคราะห์ 

เบีย้ยังชีพ 

ผูสู้งอายุ  ผูพ้ิการและ 

ผูป้่วยเอดส์ในต าบล 

ทุ่งข้าวพวงทั้งหมด 

 

ร้อยละ  

๖๒ 

 

ร้อยละ 

๖๒ 

 

 

ร้อยละ 

๖๒ 

 

 

๖๐ 

 

 

๖๐ 

 

 

 

๖๐ 

๖๐ 

 

 

๖๐ 

 

 

 

๖๐ 

๖๕ 

 

 

๖๕ 

 

 

 

๖๕ 

 

๓.ประชาชน 

มีศักยภาพใน 

การผลิตและ

สร้างผลติภัณฑ์

จากอาชีพได้

๑.ร้อยละของระดับ

ความส าเร็จในการ

พัฒนาและส่งเสริม

ศักยภาพการผลติ 

ของกลุ่มอาชีพ 

กลุ่มอาชีพต่างๆ ใน

ต าบลทุ่งข้าวพวง 

ร้อยละ 

๕๐   

 

๔๕ 

 

๕๐ 

 

๕๕ 

 

 



อย่างมคีุณภาพ 

๔.ประชาชนใน

ท้องถิ่นและ

องค์กรชุมชน

ต่างๆ มีส่วนรว่ม

ในการพัฒนา

ตนเองและ 

ท้องถิ่น 

๑.ร้อยละของระดับ

ความส าเร็จในการมี

ส่วนรว่มในการพัฒนา

ตนเองและท้องถิ่นของ

ประชาชนและองค์กร

ชุมชนต่างๆ 

ประชาชนและองค์กร

ชุมชนต่างๆ มีสว่นร่วม

ในการพัฒนาตนเอง

และท้องถิ่น 

 

 

 

ร้อยละ  

๖๕  

๖๐ 

 

๖๕ 

 

๗๐ 
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จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา 

ท้องถ่ิน 

(Goals) 

ตัวชี้วัด 

(KPls) 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

(Targets) 

ปี  

๕๗-๕๙ 

๕๗ 

 

๕๘ 

 

๕๙ 

 

๕.การจัด

การศกึษาทั้งใน

ระบบและนอก

ระบบมีคุณภาพ

และชุมชนท้องถิ่น

ได้รับการพัฒนา

ให้เป็นแหล่ง 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๑.ร้อยละของ

ระดับ

ความส าเร็จใน

การจัดการศกึษา 

ทั้งในระบบและ

นอกระบบ 

-ประชาชนที่อยู่ในระดับ

การศกึษาภาคบังคับ 

-ประชาชนที่ไม่อยู่ใน 

การศกึษาภาคบังคับ 

ร้อยละ  

๗๐ 

 

 

 

 

 

 

๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๗๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๖.ศลิปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี

และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นได้รับการ

อนุรักษ์และ 

สืบสานใหค้งอยู่   

 
 

๑.ร้อยละของ

ระดับ

ความส าเร็จใน

การอนุรักษ์และ

ฟื้นฟู

ศลิปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณี

และภูมิปัญญา

ศลิปวัฒนธรรม  จารีต

ประเพณีและภูมปิัญญา

ท้องถิ่น  เชน่  ประเพณี

สงกรานต์  ประเพณียี่เป็ง 

เป็นต้น 

 

 

 

ร้อยละ  

๗๐ 

 

 

 

 

 

 

๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๗๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 



ท้องถิ่น 

๗.ประชาชนมี

สุขภาพอนามัย  

สมบูรณ์แข็งแรง   

๑.ร้อยละของ

จ านวนประชาชน

ที่มสีุขภาพ

อนามัยสมบูรณ์

แข็งแรง 

จ านวนประชาชนในต าบล

ทุ่งข้าวพวงทั้งหมด 

 

 

 

ร้อยละ  

๘๐ 

๗๕ 

 

๘๐ 

 

๘๕ 

 

๘.ท้องถิ่นได้รับ

การพัฒนาและ

ประชาชนได้รับ

การบริการที่ดี 

 

๑.ร้อยละของ

ระดับความ 

พึงพอใจของ

ประชาชน 

ผูร้ับบริการ 

งานพัฒนาและบริการ

ตามอ านาจหน้าที่ใน 

การจัดระบบการบริการ

สาธารณะของเทศบาล

ต าบล 

ร้อยละ  

๘๐ 

 

๗๕ 

 

๘๐ 

 

๘๕ 

 

 

 

 
-๒๖- 

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา 

ท้องถ่ิน 

(Goals) 

ตัวชี้วัด 

(KPls) 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

(Targets) 

ปี  

๕๗-๕๙ 

๕๗ 

 

๕๘ 

 

๕๙ 

 

๙.ท้องถิ่นมี 

ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย  

ประชาชนมีชีวติ

ความเป็นอยู่ที่ดี  

และมีความ

ปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สิน 

๑.ร้อยละของ

ระดับความ 

พึงพอใจของ

ประชาชนในด้าน

ความปลอดภัย

และความสงบ

เรียบร้อยของ

ท้องถิ่น 

ท้องถิ่นมคีวามเป็น

ระเบียบเรียบร้อยและ 

มีความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สิน 

ร้อยละ  

๘๐ 

 

 

 

 

๗๕ 

 

 

 

 

 

๘๐ 

 

 

 

 

 

๘๕ 

 

 

 

 

 

 

๑๐.ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง

และให้

ความส าคัญกับ

การเล่นกีฬาและ 

ออกก าลังกาย 

๑.ร้อยละของ

ระดับความส าเร็จ

ในการส่งเสริมให้

ประชาชนออก

ก าลังกายและ 

เล่นกีฬา 

ประชาชนมีสุขภาพอนามัย

ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

ร้อยละ   

๗๐ 

 

 

 

 

๖๐ 

 

 

 

 

 

 

๗๐ 

 

 

 

 

 

 

๘๐ 

 

 

 

 

 

 



๑๑.ผูต้ิดยาเสพติด

มีจ านวนลดลง 

๑.ร้อยละของ

ระดับความส าเร็จ

ในการป้องกันและ

ยับยั้งการแพร่

ระบาดของ 

ยาเสพติด 

จ านวนผูต้ิดยาเสพติด

ทั้งหมด 

ร้อยละ  

๗๐ 

 

 

 

 

๖๐ 

 

 

 

 

 

๗๐ 

 

 

 

 

 

๘๐ 

 

 

 

 

 

๑๒.ประชาชน

ตระหนักถึง

ความส าคัญของ

การอนุรักษ์

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 

๑.ร้อยละของ

ระดับความส าเร็จ

ในการอนุรักษ์

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ 

สิ่งแวดล้อม  เช่น  ป่าไม้  

แมน่้ า  เป็นต้น 

ร้อยละ  

๗๐ 

 

 

 

 

 

๖๐ 

 

 

 

 

 

 

๗๐ 

 

 

 

 

 

 

๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 
-๒๗- 

จุดมุง่หมายเพื่อ

การพัฒนา 

ท้องถ่ิน 

(Goals) 

ตัวชี้วัด 

(KPls) 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

(Targets) 

ปี  

๕๗-๕๙ 

๕๗ 

 

๕๘ 

 

๕๙ 

 

๑๓.แหลง่

ท่องเที่ยวใน

ท้องถิ่นได้รับ 

การพัฒนาเป็น

แหลง่แลกเปลี่ยน

เรียนรู้เชิง

วัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ 

๑.ร้อยละของ

ระดับความส าเร็จ

ในการพัฒนา

แหลง่ท่องเที่ยวใน

ท้องถิ่นเป็นแหล่ง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เชงิวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ 

ท้องถิ่นได้รับการพัฒนา

ศักยภาพใหเ้ป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

และธรรมชาติ 

 

 

 

ร้อยละ  

๖๐ 

 

 

 

 

 

๕๕ 

 

 

 

 

 

๖๐ 

 

 

 

 

 

 

๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔.สตรี  เยาวชน  

ผูสู้งอายุและ 

ผูพ้ิการมคีุณภาพ

ชีวติที่ดขีึน้ 

๑.ร้อยละของ

ระดับความส าเร็จ

ในการพัฒนา

คุณภาพชีวติของ

สตรี  เยาวชน  

ผูสู้งอายุและ 

ผูพ้ิการ 

จ านวนสตร ี เยาวชน   

ผูสู้งอายุและผูพ้ิการ

ทั้งหมด 

ร้อยละ  

๗๐ 

 

 

 

 

 

๖๐ 

 

 

 

 

 

 

๗๐ 

 

 

 

 

 

 

๘๐ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-๒๘- 

บทที่ ๕ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาท้องถิ่นเป็นเสมือนกรอบชีน้ าหรือเบือ้งตน้กระบวนการของ 

แผนงานซึ่งเป็นการก าหนดวิธีการหรือข้ันตอนที่ท้องถิ่นเลือกปฏิบัติเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  

ส่วนแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นก็จะเป็นการบูรณาการแผนพัฒนาเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมี

ประสิทธิภาพ  การก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ดจีะท าให้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท้องถิ่นด าเนิน

ไปอย่างมเีป้าหมายความส าเร็จที่ชัดเจน 

  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  มี ๗ ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

  ๑.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองและชนบท 

         วัตถุประสงค์ 

  ๑.เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๒.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขันทางการเกษตรในท้องถิ่น 

  ๓.เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดา้นการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า   

  ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 

  ๒.การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

  วัตถุประสงค์ 

  ๑.เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นต่าง ๆ 

  ๒.เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๓.เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเป็นฐานการผลติด้านการเกษตร

  อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 



  ๔.เพื่อส่งเสริมการออมในทุกระดับ 

  ๓.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่าง 

  ยั่งยืน  

  วัตถุประสงค์ 

  ๑.เพื่อปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหแ้ก่

  ประชาชนในท้องถิ่น 

  ๒.เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมดีุลยภาพ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับ

  การดูแลควบคู่ไปกับการพัฒนา  โดยให้ชุมชนด าเนินการด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  ๓.เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศให้

  เกิดผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม  สามารถใช้เป็นต้นแบบและแนวทางในการพัฒนา  เพื่อ

  ท าการขยายผลได้อย่างตอ่เนื่องสูท่้องถิ่นอื่น 

  ๔.เพื่อพัฒนาและสนับสนุนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงนิเวศ 

ในแต่ละท้องถิ่น 
-๒๙- 

  ๔.การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารตีประเพณีและภูมิปัญญา 

  ท้องถ่ิน 

  วัตถุประสงค์ 

 ๑.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศลิปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ให้มกีารด ารงรักษาและฟื้นฟู 

  ๒.เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างศลิปวัฒนธรรมกับวิถีชีวติคนท้องถิ่นในปัจจุบัน 

  ๓.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบหรอืก่อสร้างสถาปัตยกรรมตา่งๆ  

โดยคงเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา 

  ๔.เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชงิวัฒนธรรมและ 

  ธรรมชาติ 

  ๕.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

วัตถุประสงค์ 

  ๑.เพื่อกระตุน้และปลูกฝังจิตส านึกใหชุ้มชนเกิดความตระหนักและเข้าใจพร้อมน า 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 

  ๒.เพื่อส่งเสริมการศกึษาทั้งในระบบและนอกระบบที่มคีุณภาพพร้อมทั้งเสริมสร้าง 

  สภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  ๓.เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

  ๔.เพื่อสงเคราะห์ผู้ดอ้ยโอกาสในท้องถิ่นและประชาชนชายขอบทั้งในด้านการศกึษา  

  การพัฒนาอาชีพและการเข้าถึงปัจจัยการผลิต 

  ๖.การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษา 



ความสงบเรียบร้อย 

  วัตถุประสงค์ 

  ๑.เพื่อกระตุน้จติส านึกให้เกิดความตระหนักในการมสี่วนรว่ม  ร่วมกันรับผิดชอบต่อ

  ปัญหาในสังคม 

  ๒.เพื่อรว่มกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  อบายมุขและสิ่งเสพติดอย่าง 

  ต่อเนื่องและจริงจัง 

  ๓.เพื่อพัฒนาระบบและประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชนอย่าง

  บูรณาการ 

  ๔.เพื่อให้ท้องถิ่นมคีวามเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประชาชนมชีีวติความเป็นอยู่ที่ดีขึน้  

  และมีความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
                 

 

 

 

-๓๐-   

  ๗.การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดดี้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

  วัตถุประสงค์ 

  ๑.เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี มุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  องค์กร   

  ด าเนนิการอย่างมีคุณธรรม  จรยิธรรม  มีความโปร่งใส  ประชาชนสามารถเข้ามา 

  ตรวจสอบได้   

  ๒.เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีจากภาครัฐ  ลดระยะเวลาขั้นตอนในการปฏิบัติ

  ราชการ  ประชาชนพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 

  ๓.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถและการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร  

  ตลอดจนมกีารบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างคุ้มค่า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

ยุทธศาสตร์ที่ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

๑.การพัฒนาโครงสร้าง 

พืน้ฐานของเมอืงและชนบท 

๑.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

๑.๓ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานในเขตเมือง 

เทศบาลต าบล 

ทุ่งข้าวพวง 

๒.การพัฒนาเศรษฐกิจตาม 

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

๒.๑ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อน 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๒ สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) 

๒.๓ ส่งเสริมการใชเ้กษตรทฤษฎีใหมแ่ละสร้าง

ภูมคิุ้มกันระบบเศรษฐกิจ 

เทศบาลต าบล 

ทุ่งข้าวพวง 



๒.๔ พัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการรองรับ 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรี 

๓.การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ  

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

อย่างยั่งยืน 

๓.๑ ปลูกจติส านึกให้เกิดการมสี่วนรว่มใน 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓.๒ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

๓.๓ พัฒนาชุมชนตัวอย่างแหง่ความส าเร็จที่เป็น 

รูปธรรม 

เทศบาลต าบล 

ทุ่งข้าวพวง 

 

 
 

 

 

 

 

-๓๑- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

๔.การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและ

สืบสานศิลปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณีและ 

ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

๔.๑ พัฒนาองค์ความรูด้้านศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๔.๒ ส่งเสริมและเช่ือมโยงวิถีชวีิตชุมชนกับ

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๔.๓ ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 

ทุ่งข้าวพวง 

๕.การพัฒนาคุณภาพชีวติ 

ของประชาชนและ 

กลุ่มดอ้ยโอกาสในสังคม 

 

๕.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรูต้ลอดชีวติ 

๕.๒ ส่งเสริมสุขภาวะ 

๕.๓ สงเคราะหก์ลุ่มคนด้อยโอกาส 

๕.๔ ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของ 

ชุมชน 

เทศบาลต าบล 

ทุ่งข้าวพวง 

๖.การจัดระเบียบภายใน

ชุมชนและการสร้าง 

ความรว่มมอืในการรักษา 

ความสงบเรียบร้อย 

๖.๑ ปลูกจติส านึกด้านความรว่มมอืในการดูแล 

ป้องกันภัยในชุมชน 

๖.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน   

บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัย

แก่ชุมชน 

๖.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  อบายมุขและ 

ปัญหาแรงงานต่างดา้ว 

เทศบาลต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

๗.การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดดี้วยนวัตกรรม 

การบริหารที่เหมาะสม 

๗.๑ สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถ

บุคลากรท้องถิ่น 

๗.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภบิาล 

เทศบาลต าบล 

ทุ่งข้าวพวง 



ในการบริหารจัดการ 

๗.๓ ส่งเสริมการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วนใน 

การตรวจสอบควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

-๓๒- 

บทที่ ๖ 

การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

๖.๑ องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 

  ๑.สมาชิกสภาเทศบาล ๓ คน (สภาเทศบาลคัดเลือก)    กรรมการ 

  ๒.ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่น ๒ คน (ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก)  กรรมการ 

  ๓.ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒ คน (ผูบ้ริหารท้องถิ่นคัดเลือก)  กรรมการ 

  ๔.หัวหนา้ส่วนการบริหาร ๒ คน (หัวหนา้ส่วนการบริหารคัดเลือกกันเอง) กรรมการ 

  ๕.ผูท้รงคุณวุฒิ ๒ คน (ผูบ้ริหารท้องถิ่นคัดเลือก)    กรรมการ 

  ซึ่งเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงได้แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวแล้วตามค าสั่งเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงที่ ๑๑๖/๒๕๕๖  ลงวันที่ ๑๑  

มีนาคม  ๒๕๕๖  เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล 

ทุ่งข้าวพวง  ประกอบด้วย  

  (๑) นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง    ประธานกรรมการ  

  (๒) นางบานเย็น  จันทร์ข า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง        กรรมการ      

  (๓) นายสุขค า  จันทร์แก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง    กรรมการ 

  (๔) นายส าเนียง  โสภานะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง    กรรมการ 

  (๕) นายรับ  ปงกา  ผูแ้ทนประชาคม                 กรรมการ 



        (๖) นายฉลอง  มาเป็ง  ผูแ้ทนประชาคม                 กรรมการ 

      (๗) นายอุดมศักดิ์  วงศศ์รี ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                     กรรมการ 

      (๘) นายวุฒิภัทร  ค าใจ  ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                     กรรมการ            

      (๙) นายประเทือง  ประทุม ผูท้รงคุณวุฒิ                        กรรมการ

   (๑๐) นายลา  สรวยงาม  ผูท้รงคุณวุฒิ                              กรรมการ

  (๑๑) ว่าที่รอ้ยตรีปรัชญา  อุ่นละออ  ผูอ้ านวยการกองช่าง    กรรมการและเลขานุการ 

  โดยใหค้ณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

  ๑.ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  ๒.ด าเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   

 

 

 
-๓๓- 

๓.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างนอ้ย 

ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี ้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

  ๔.แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร    

 

๖.๒ การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

  การก าหนดใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นต้องมยีุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นการก าหนด

เพื่อให้มกีารวางจุดมุ่งหมายในการพัฒนา  แต่การที่จะท าให้การพัฒนาด าเนินไปสู่ทิศทางและเป้าหมาย

ตามยุทธศาสตร์ได้ตอ้งมกีารก าหนดวิธีการหรอืแนวทาง  เป้าหมาย  การน าไปสู่การปฏิบัติที่มี 

การคาดหวังในเป้าหมายไว้อย่างเป็นรูปแบบและเพื่อให้การพัฒนาได้มกีารตรวจสอบ  ติดตามให้ 

บังเกิดผลจ าเป็นต้องมกีารวางระบบหรอืวิธีการตดิตามและประเมินผลไว้ 

  ๑.แนวทางการด าเนินการ 

   ๑.๑ ก าหนดแนวทางและวิธีการในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติและการตดิตาม

ประเมินผล 

   ๑.๒ ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

   ๑.๓ สรุปผลและรายงานต่อผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง 

   ๑.๔ แตง่ตั้งคณะท างานเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติ  ตรวจสอบ  ตดิตาม

ประเมินผล 

  ๒.รูปแบบและวิธีการ 



   ๑.๑ ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด 

   ๑.๒ คณะกรรมการ/คณะท างานตรวจสอบการด าเนินการพัฒนาตามแผน 

จากเป้าหมายและตัวชีว้ัดและองค์ประกอบอื่นๆ 

   ๑.๓ สรุปผล  ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการพัฒนา 

  การตดิตามเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการด าเนินกิจกรรมของแผนงาน/โครงการ 

ตามแผนพัฒนาว่าได้มกีารปฏิบัติตามขั้นตอน/กิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผนงาน/โครงการหรอืไม่ 

  การประเมนิผลเป็นขั้นตอนในการแสวงหาค าตอบว่าแผนงาน/โครงการที่น าไปปฏิบัติ 

บรรลุวัตถุประสงค์หรอืไม่  อยู่ในระดับใดหรอืกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นการวัดระดับความส าเร็จและ 

ความลม้เหลวของการน าแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 

   

 

 

 
-๓๔- 

ดังนัน้  การตดิตามและประเมินผลจึงมวีัตถุประสงค์เพื่อ 

      ๑.ตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการว่าอยู่ภายใต้

ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรอืไม่ 

             ๒.ผลของการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

หรอืไม่  โดยค านึงถึงการตอบสนองตอ่ความตอ้งการและความพึงพอใจของผู้รับ  ผลจากการด าเนิน

กิจกรรมนั้น  

  

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผน 

  การตดิตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมอืที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสทิธิภาพของโครงการที่

ด าเนนิการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา  

เพื่อให้ขอ้มูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ

ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน  หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมสง่ผลใหเ้กิด 

ความลา่ช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จา่ยโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้   กลุ่มเป้าหมายหลัก

ของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรอืได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของ

การด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหนว่ยงานหรือระหว่าง 

หนว่ยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกันข้าม  โครงการมีระบบ 

ติดตามที่ดีแลว้จะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการใช้ตน้ทุน (cost-effective) ด าเนนิงานด้านต่างๆ 

ยกตัวอย่างเชน่  การให้ขอ้มูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการตา่งๆ  การระบุปัญหา

ที่เกิดขึน้ในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตาม  ดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการ

ของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและ 



การเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน  

  ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น  เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ

เชน่เดียวกับการตดิตาม  เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  การขยายขอบเขต

หรอืการยุติการด าเนินการซึ่งขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจงึเป็น 

สิ่งที่จะบ่งชีว้่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มกีารปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรอืโครงการที่

ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม ่ อีกทั้ง 

การตดิตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใชท้รัพยากร 

(งบประมาณ) เพียงใด  ซึ่งผลที่ได้จากการตดิตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)  

ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจอย่างมหีลักเกณฑ์โดยใช้ขอ้มูลที่เก็บรวบรวมอย่าง

เป็นระบบมีความเที่ยงตรง  เป็นปรนัย  เชื่อถือได้ 

 

 

 

 

-๓๕- 

๖.๓ ห้วงเวลาในการติดตามประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่น 

ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  ก าหนดให้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลและ/หรอืหนว่ยงานภายนอก  

บุคคลภายนอกรายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลตอ่ผูบ้ริหารท้องถิ่น  

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปีและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   

  ทั้งนี ้ เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงได้ก าหนดหว้งเวลาในการตดิตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาสามปี  ดังตอ่ไปนี ้

ระบบติดตาม  (Monitoring)  ระบบประเมินผล (Evaluation) 

ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 

เทศบาล

ต าบล 

ทุ่งข้าวพวง 

๑.ใช้แบบรายงาน 

ที่ ๒ แบบติดตาม 

ผลการด าเนินงาน

ของ อปท.ราย 

ไตรมาส (๓ เดือน) 

๒.ส่งรายงานให้

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ทุกๆ ๓ เดือน 

๑.ต.ค.–ธ.ค. 

๒.ม.ค.-มี.ค. 

๓.เม.ย.-มิ.ย. 

๔.ก.ค.-ก.ย. 

เทศบาล

ต าบล 

ทุ่งข้าวพวง 

๑.ใช้แบบรายงานที่ ๑  

การก ากับการจัดท า 

แผนยุทธศาสตร์ 

ของ อปท. 

๒.ส่งรายงานให้

คณะกรรมการตดิตาม

และประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

อปท.

ประกาศ 

ใช้แผน 



ประเมินผล

แผนพัฒนา 

ท้องถิ่น  

๑.ใช้แบบรายงานที่  

๓/๑  แบบประเมินผล

การด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร ์ 

๒.ใช้แบบรายงานที่  

๓/๒ แบบประเมิน

ความพอใจต่อ 

ผลการด าเนินงาน 

ของ อปท.ในภาพรวม 

ทุกๆ  ๑ ปี 

(ภายในเดือน 

ธันวาคม) 

 
 
 

 

 

 

-๓๖- 

ระบบติดตาม  (Monitoring)  ระบบประเมินผล (Evaluation) 

ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 

     ๓.ใช้แบบรายงานที่  

๓/๓  แบบประเมิน

ความพอใจต่อผล 

การด าเนินงานของ 

อปท. ในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ 

๔.ส่งรายงานให้

คณะกรรมการตดิตาม

และประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะ 

กรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล

แผนพัฒนา 

๑.ตรวจสอบ

รายงาน 

๒.คณะกรรมการ 

ติดตามฯ รายงาน

ตามแบบ 

๓.รายงานผลให้ 

ผูบ้ริหารทราบ 

๑๕ วัน

นับตั้งแต่รับ

รายงาน 

คณะกรรม

การตดิตาม

และ

ประเมินผล

แผนพัฒนา 

๑.ตรวจสอบรายงาน 

๒.คณะกรรมการ 

ติดตามฯ รายงาน 

ตามแบบ 

๓.เสนอผูบ้ริหารทราบ 

๑๕ วัน

นับตั้งแต่ 

รับรายงาน 



    ๑.เสนอสภาเพื่อทราบ 

๒.ประกาศให้

ประชาชนทราบ 

๑.ภายใน

เดือน

ธันวาคม 

๒.ประกาศ 

ไม่น้อยกว่า  

๓๐ วัน 
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