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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1.ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนเทศบาลต าบลเมืองงาย  
 1.หมู่ที่ 1 บ้านเมืองงายเหนือ 
 2.หมู่ที่ 2 บ้านเมืองงายใต้  
 3.หมู่ที่ 3 บ้านใหม่  
 4.หมู่ที่ 4 บ้านแม่ข้อน  
 5.หมู่ที่ 9 บ้านม่วงง้ม  
 6.หมู่ที่ 10 บ้านสัน  
 7.หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 พื้นที่โดยทั่วไปของชุมชนเทศบาลต าบลเมืองงาย ลักษณะเป็นพื้นที่ราบมีล าน้ า หลายสาย

ไหลผ่านชุมชน โดยด้านทิศเหนือสุดเป็นห้วยแม่งาย ถัดมาคือ ล าน้ าโป่งขาม ล าน้ าแม่ข้อน ด้านทิศ
ตะวันตกมีห้วยท่าล้อ ล าน้ าต่าง ๆ เหล่าน้ีไหลลงสู่แม่น้ าปิงทางทิศตะวันออก 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาวะอากาศโดยทั่วไปของเทศบาลต าบลเมืองงาย มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาวะอากาศ

โดยทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน  
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะแห้งแล้งและ

หนาวเย็น อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนพื้นที่ภูเขาสูง ซึ่งจะมีอากาศ
หนาวเย็นมากอุณหภูมิต่ าสุดวัดได้ 8 องศาเซลเซียส ในช่วงเวลากลางคืนอุณหภูมิจะต่ ากว่าในเวลากลางวัน
ประมาณ  5-6 องศาเซลเซียส 

ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงประมาณเดือนพฤษภาคม มีระยะเวลาประมาณ         
3 เดือน อุณหภูมิสูงกว่าในช่วงเวลาอื่น ๆ ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศจะ  ร้อนอบอ้าว  
อุณหภูมิขึ้นสูงถึง 41 องศาเซลเซียส 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคม เดือนที่
มีฝนตกหนักที่สุดคือ เดือนสิงหาคม ฝนที่ตกในบริเวณส่วนหนึ่งเกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดมา
จากอ่าวเบงกอล อ่าวไทย และส่วนหนึ่งมาจากพายุดีเปรสช่ันจากทะเลจีนใต้ เมื่อถึงประมาณปลายเดือน
กันยายน ลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือจากประเทศจีนจะพัดลงมาทางใต้น ามวลอากาศแห้งมาสู่บริเวณนี้ 
ท าให้ฝนตกน้อยลงจนหมดไปในที่สุด 

 

1.4 ลักษณะของดิน 
 ลักษณะของดิน  เป็นแบบดินร่วนปนทราย และดินเหนียวปนทราย สามารถเพาะปลูกได้ดี 
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2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

 เมืองงายตั้งอยู่ในเขตท้องที่อ าเภอเชียงดาว เส้นทางการคมนาคมติดต่อกับพื้นที่โดยรอบ   
โดยมีถนนสายแม่ข้อน-แกน้อย เป็นเส้นทางหลักของชุมชน สามารถติดต่อกับอ าเภอเวียงแหงและชายแดน
พม่า ซึ่งสามารถติดต่อท าการค้าได้ และติดต่อกับอ าเภอเชียงดาวได้โดยสะดวก หมู่บ้านที่อยู่ในเขตการ
ปกครองของเทศบาลต าบลเมืองงาย ประกอบด้วย 

หมู่ที่  1  บ้านเมืองงายเหนือ  
  หมู่ที่  2  บ้านเมืองงายใต้   
  หมู่ที่  3  บ้านใหม่   
  หมู่ที ่ 4  บ้านแม่ข้อน   
  หมู่ที ่ 9  บ้านม่วงง้ม   
  หมู่ที ่10 บ้านสัน    
  หมู่ที่ 11  บ้านหนองบัว  
 2.2 การเลือกตั้ง 
  เขตเลือกตั้งแบ่งเป็น 2 เขต ดังนี้ เขต 1 และ เขต 2  
  เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11  
  เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 4  และหมู่ที่ 10 
3.ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

     ตารางแสดงจ านวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลเทศบาลเมืองงายระยะเวลา 5 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 

  
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562 
 



 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
สัญชาติไทย ชาย 1,763 คน หญิง 1,975 คน รวม 3,738 คน   แยกเป็น ช่วงอายุดังนี้ 

 

 ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
จ านวนประชากรเยาวชน 258 250 508 อายุต่ ากว่า 18 
จ านวนประชากร 999 1,069 2,068 อายุ 18-59 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 506 656 1,162 อายุ 60 ปีข้ึนไป 
 ข้อมูลจากส านักทะเบียนเทศบาลต าบลเมืองงาย   
  

4.สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

บริการทางด้านการศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลเมืองงาย มีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
สอนต้ังแต่ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี ้
   1. สังกัดส านักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 
    - โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 2 (อนุบาล - ม. 3) 
    - โรงเรียนบ้านใหม่   ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 3 (ป.1 - ป.6)    

2. สังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย จ านวน 1 แห่ง ดังนี้ 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงายการศึกษาในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย อยู่ในระดับที่เพียงพอ เพราะอยู่ใกล้ชุมชนอ าเภอ

เชียงดาวและยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ คือ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ซึ่งอยู่นอกเขต
เทศบาล ไปทางทิศใต้ทางถนนเชียงใหม่-ฝาง ห่างจากเขตเทศบาลต าบลเมืองงายประมาณ 6 กิโลเมตร 

 

 4.2 สาธารณสุข 
 ในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองงาย จ านวน        

1 แห่ง มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่เทศบาล         
คือ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการ จ านวน 1 คน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 2 คน นักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการ จ านวน 1 คน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จ านวน 1 คน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย    
จ านวน 1 คน พนักงานบริการ 2 คน  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  2 ตน และอาสาสมัครสาธารณสุข   
จ านวน 112 คน 

สถิติที่ผ่านมามีจ านวนผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานีอนามัยประจ าต าบลมีสาเหตุ
ของการเจ็บป่วย 5 อันดับแรก คือ 

1. โรคระบบทางเดินหายใจ 
2. โรคระบบทางเดินอาหาร 
3. โรคระบบกล้ามเนื้อและไขข้อ  
4. โรคระบบไหลเวียนของหลอดเลือด  
5. โรคทั่วไป 

 
 

  
 

 



 
 
 
       

4.3 อาชญากรรม 
  เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  ซึ่ง
เทศบาลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้
ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  
รวมทั้งได้ต้ังจุดตรวจ จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน แต่ปัญหาที่พบคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรีงานมหรสพ 
การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ 
ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก 
ต ารวจ ผู้น า อปพร.  

 

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล เป็นปัญหาที่จัดการได้ยาก แม้ว่าจะได้รับ ความ

ร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชน หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหา
ของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้ง
เบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

   

 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้  

๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. โครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
๕. โครงการนวัตกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอสด์โดยบูรณาการร่วมกับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองงาย   
 6. โครงการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยต่าง  ๆ
 

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

เทศบาลต าบลเมืองงาย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ  82 กิโลเมตรติดต่อกับ
จังหวัด และอ าเภอใกล้เคียงได้เฉพาะทางรถยนต์ มีทางหลวงสายแม่ข้อน -นาหวาย -แกน้อย ตัดผ่านซึ่ง
อ านวยประโยชน์ในการติดต่อระหว่างหมู่บ้านและต าบล ท าให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด
เป็นไปโดยความสะดวกและรวดเร็ว 
  ส าหรับถนน ตรอก ซอย ภายในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย ซึ่งครอบคลุม 1 ต าบล         
7 หมู่บ้าน มีถนนสายหลักอยู่ 4 สาย และ 155 ซอย ถนนและสะพานในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย
ประกอบด้วย 

ถนนคอนกรีต  จ านวน 86 สาย  
ถนนดินลูกรัง  จ านวน 7 สาย  
ถนนลาดยาง  จ านวน 2 สาย 



สะพานคอนกรีต  จ านวน 8 แห่ง  
 
 
 

 
5.2 ไฟฟ้า 

ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายส่วนใหญ่ ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
ต าบลเชียงดาว โดยประชาชนมีการใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน ถนนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย มีโคมไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟส่องสว่าง) จ านวน 582 จุด เพื่อใช้ป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุ 

ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้
ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่
สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย 
เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่   

 

5.3 ประปา 
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายส่วนใหญ่ ใช้บ่อน้ าดื่ม เจาะน้ าบาดาล โดยใช้เครื่อง

ปั้มน้ าไฟฟ้า ส าหรับระบบประปาในเขตพื้นที่ มีประปาดังนี้ 
ประปาผิวดิน   หมู่ที่ 3 บางส่วน   
ประปาน้ าบาดาล   หมู่ที่ 4 เต็มพื้นที่  
ประปาน้ าบาดาล   หมู่ที่ 10  เต็มพื้นที่ 
ประปาภูเขา  หมู่ที่ 1,2 เต็มพ้นที่  
ประปาภูเขา  หมู่ที่ 9 เต็มพื้นที่  
ประปาภูเขา    หมู่ที่ 11  เต็มพื้นที่ 
 

5.4 โทรศัพท์ 
ด้านการสื่อสาร ส่วนใหญ่ทุกครัวเรือนมีโทรศัพท์ใช้ นอกจากนี้ยังมีสถานีส่งสัญญาณ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการเอกชนด้วย 
 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
มีบริการสื่อสารของไปรษณีย์ต าบลของเอกชน ส านักงานตั้งอยู่หมู่ที่ 2 
  

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  
เศรษฐกิจของเทศบาลต าบลเมืองงาย ส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับผลผลิตทางเกษตรคิดเป็นร้อยละ 80 

ของประชากรในพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะกายภาพของชุมชนเป็นพื้นที่ราบที่สมบูรณ์ ซึ่งมีล าน้ าห้วย
หลายสายไหลผ่าน อาชีพที่ท าส่วนใหญ่ ได้แก่ ปลูกข้าว ปลูกกระเทียม ปลูกถั่วเหลืองและปลูกผักต่าง ๆ 

ด้านปศุสัตว์ ประชากรส่วนใหญ่จะเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครัวเรือน ส่วนผลผลิตที่เหลือจากการ
บริโภคจะน ามาขายที่ตลาดสดในเขตเทศบาล ได้แก่ โค กระบือ สุกร ไก่ เป็นต้น 

พื้นที่ที่มีน้ าเพียงพอต่อการท าการเกษตรกรรมมีอยู่ประมาณ 3,000 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ติดกับล าน้ า
ต่าง ๆ ที่ไหลผ่าน อาชีพที่ส าคัญคือ ปลูกข้าว ปลูกกระเทียม ปลูกถั่วเหลือ 

 

๖.2 การปศุศัตว์ 
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเพื่อบริโภคในครัวเรือน เช่น  การเลี้ยง

ไก่  สุกร โค กระบือ  



 
 
 
 
  

๖.3 การบริการ 
รีสอร์ท ห้องพัก  1 แห่ง  
โฮมสเตย์  3   แห่ง 
คาราโอเกะ  3 แห่ง  
ร้านเกมส์และอินเตอร์เนต 1  แห่ง 
 

๖.4 การท่องเท่ียว 
  1. พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตั้งอยู่ที่บ้านเมืองงาย หมู่ที่ 2 
ต าบลเมืองงาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ และเป็นที่นับถือเคารพสักการบูชาของ
ประชาชนทั่วไป 
   

๖.5 อุตสาหกรรม 
 เนื่องจากชุมชนเทศบาลเมืองงาย เป็นชุมชนเกษตรกรรม อุตสาหกรรมที่มีอยู่ในชุมชนจึง

เป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากภาคเกษตรกรรมได้แก่ โรงสีข้าวขนาดกลางและโรงสีข้าวขนาดเล็ก 
ในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย มีการประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็กดังนี้ 
โรงกลึงขนาดเล็ก   จ านวน 1 แห่ง  (ตั้งอยู่หมู่ที่ 2) 
โรงผลิตน้ าดื่ม   จ านวน 2 แห่ง   (ตั้งอยู่หมู่ที่ 1, 4) 
โรงสีข้าวขนาดกลาง  จ านวน 2  แห่ง   (ตั้งอยู่หมู่ที่ 2, 4) 
โรงสีข้าวเศรษฐกิจชุมชน  จ านวน 1 แห่ง   (ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ) 
 

๖.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย ์

สถานีบริการน้ ามัน จ านวน     2     แห่ง 
ตลาดสด  จ านวน     ๑ แห่ง  
ร้านค้าประเภทเครื่องอุปโภคและบริโภค  จ านวน   74   แห่ง 
ประเภทบริการทั่วไป  จ านวน   49   แห่ง 
 

กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน     4    กลุ่ม 

   ๑. กลุ่มแม่บ้าน บ้านเมืองงายเหนือ หมู่ที่ 1 
   ๒. กลุ่มแม่บ้าน บ้านเมืองงาย หมู่ที่ 2 

3. กลุ่มท าขนมจีนบ้านใหม ่หมู่ที่ 3 
   4. กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองงาย หมู่ที่ 9 
    

๖.7 แรงงาน 
 ตลาดแรงงานใน เขตพื้นที่เทศบาลต าบลเมืองงาย ส่วนใหญ่เป็นแรงงานเพื่อการ

เกษตรกรรม จะมีการว่าจ้างแรงงานตามฤดูกาลผลิตและรับจ้าง  
 
 



 
 
 
 

 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 

  ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 9 8 นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาว
พุทธจ านวน 7 วัดตามหมู่บ้านดังนี้ 

หมู่ที่ 1 วัดเชียงยืน    
หมู่ที่ 2 วัดเชียงมั่น    
หมู่ที่ 3 วัดศรีบุญเรือง    
หมู่ที่ 4 วัดสะอาดชัยศรี  
หมู่ที่ 9 วัดอัมพาราม     
หมู่ที่ 10 วัดกลางทุ่ง 
หมู่ที่ 11  ส านักสงฆ์มงคลนิมิต 
และประชากรประมาณร้อยละ 2 นับถือศาสนาอื่นๆ  

 

 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี  
 วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ินที่ส าคัญในเขตเทศบาลถือปฏิบัติสืบมาและอนุรักษ์ไว้มีดังนี้ 
 ประเพณีสงกรานต์ 
  จัดข้ึนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ประกอบด้วยพิธีรดน้ าหัวผู้เฒ่าผู้แก่และบุคคลที่

ประชาชนในเขตเทศบาลให้ความเคารพนับถือ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอ าเภอเชียงดาว 
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเมืองงาย 

  ประเพณีสรงน้ าพระสถูปเจดีย์พระนเรศวรมหาราช 
          จดัข้ึนในวันที ่16 เมษายนของทุกปี โดยส่วนงานราชการ หน่วยงานต่าง  ๆ และ
ประชาชนทั่วไปจะร่วมกันเดินขบวนมาท าพิธีที่พระสถูปฯ 
          พิธีงานวันยุทธหัตถี 
          จัดข้ึนในวันที่ 18 มกราคมของทุกปี มีการจัดพิธีบวงสรวงแบบพราหมณ์ และมีการถวาย
พานพุ่มสักการะของส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป 
          พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
          จดัข้ึนในวันที ่25 เมษายนของทุกปี มีการจัดพิธีบวงสรวงแบบพราหมณ์ และมีการถวาย
พานพุ่มสักการะของส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป 

 ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
  จัดข้ึนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยมีการตั้งขบวน  

แห่เทียนพรรษาในบริเวณส านักงานเทศบาล แล้วแห่เทียนพรรษาไปถวายยังวัดในเขตเทศบาล 
  ประเพณีลอยกระทง 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้จัดประเพณีลอยกระทงประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

โดยด าเนินการกิจกรรมประกวดกระทง, ขบวนกระทง, หนูน้อยนพมาศ ตลอดจนการแสดงต่าง ๆ รวมถึง
จัดมหรสพ นอกจากนี้ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีลอยกระทงให้กับอ าเภอเชียงดาว 
และเทศบาลต าบลเมืองงายได้ส่งขบวนกระทงเข้าร่วมเป็นประจ าทุกปี 

 



 
 
 
 
 
 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เช่น ผลิตภัณฑ์จักสาน            

ภาษาท้องถ่ิน คือ ภาษาพื้นเมือง ภาษาล้านนา 
 

 7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  ๑. กลุ่มแม่บ้าน บ้านเมืองงายเหนือ หมู่ที่ 1 
   ผลิตภัณฑ์ คือ กระเทียมดอง , ไข่เค็ม 
  2. กลุ่มบ้านโครเชต์ บ้านเมืองงายเหนือ หมู่ที่ 1 
   ผลิตภัณฑ์งานถักโคเชต์ เช่น ตุ๊กตาถักโคเชต์(พวงกุญแจ) ,กล่องใส่กระดาษช าระ  
  3. กลุ่มแม่บ้าน บ้านเมืองงาย หมู่ที่ 2 
   ผลิตภัณฑ์  คือ น้ าพริกเครื่องแกง  

4. กลุ่มท าขนมจีนบ้านใหม ่หมู่ที่ 3 
 ผลิตภัณฑ์  คือ ขนมจีน 

  5. กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองงาย หมู่ที่ 9 
   ผลิตภัณฑ์  คือ โคมไฟ   
  นอกจากนี้จะมีผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านต่างๆ เช่น น้ าพริกและกล้วยฉาบ ของบ้านหนองบัว 
หมู่ที่ 11  
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า  
  อ่างเก็บน้ าห้วยแม่ข้อน อ่างเก็บน้ าห้วยแม่งาย และแหล่งน้ าธรรมชาติ ห้วยโป่งขาม 
 

 8.2 ป่าไม้  
  ติดต่อกับเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว  

  

9.บริเวณสถานท่ีราชการและสาธารณูปโภค 
สถานที่ราชการในชุมชนเทศบาลต าบลเมืองงายมีเพียงส่วนน้อย เนื่องจากอยู่ไม่ห่างจากที่ว่าการ

อ าเภอเชียงดาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองงาย     จ านวน  1  แห่ง  
หน่วยบริการประชาชนสถานีต ารวจภูธรเชียงดาว (ตู้ยามต ารวจ)  จ านวน  1  แห่ง 
หน่วยควบคุมโรคน าโดยแมลง     จ านวน  1  แห่ง 
โรงเรียน        จ านวน  2  แห่ง 
ศูนย์ดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน     จ านวน  1  แห่ง  
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 

ส่วนท่ี 2 
 



ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อ
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน“์ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑ 
เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ  ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง  ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อ
ได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อย
ละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ  ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา  โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุน
ภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า  
ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและ
สมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้า
ทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ  การศึกษา  บริการสาธารณสุข  
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น  แต่ยังคงมี
ปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่  ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทาย
ในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงข้ึนและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน  
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู  การใช้  และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการ
พัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน  ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี ้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหา
ของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลด
ความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า  ความไม่เสมอภาค  การขาดความ
เช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึด
มั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การ
พัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศ
ในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงข้ึน การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ



ประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อ
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงใน

ภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ  ท าให้ปัญหาด้าน
เขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต  นอกจากนี้  ประเทศไทยยังคง
ต้องให้ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอื่น  ๆ ที่มีความซับซ้อน  ละเอียดอ่อน  และมีความเช่ือมโยงกัน
หลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่าง
ประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเช่ือที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้  การขยายอิทธิพลและ
การเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายข้ัวอ านาจ  หรือเกิด
การย้ายข้ัวอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ  และบรรษัทข้ามชาติ  จะมีบทบาทมากข้ึนในการก าหนดกฎ  
ระเบียบ  ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ  ทั้งในด้านความมั่นคง  และเศรษฐกิจ  รวมทั้งการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเช่ือมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน  ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ 
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  หุ่นยนต์และโดรน  เทคโนโลยี
พันธุกรรมสมัยใหม่  และเทคโนโลยีทางการเงิน  ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
เหล่าน้ี คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมา
ขยายตัวได้เข้มแข็งข้ึน แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและ
การลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงข้ึนในการเพิ่มผลิตภาพและสร้าง
ความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น  ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  
๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพิ่มข้ึน  ซึ่งจะส่งผลต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน  ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน า
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน  โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง  ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถ่ินมี
ความสะดวกมากข้ึน และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น  
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลก
สูงข้ึน ทั้งนี ้การย้ายถ่ินส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึน  จึงอาจจะเป็นไปได้ที่
ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถ่ินไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจท าให้การแย่งชิง



แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรง
มากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถ่ี และขอบเขตที่กว้างขวางมากข้ึน  ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคง
ด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ  มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง  และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการ
สูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี  ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง  ๆ 
ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานา
ประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น  พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความ
มั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม
จะมีความเข้มข้นและเข้มงวดข้ึน  โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ  ที่ส าคัญ  เช่น 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งข้ึน 
   แนวโน้มเหล่าน้ีจะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งใน
ส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคาม
และความเสี่ยงด้านอื่นๆ  ที่ซับซ้อนข้ึน  อาชญากรรมไซเบอร์  รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือ  การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน  ข้อมูลข่าวสาร  องค์ความรู้  เทคโนโลยีและ
สินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดข้ึน
ของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น 
อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
และรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน  ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี 
โครงสร้างพื้นฐาน  และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ  โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและ
ลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาด
งานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า  
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่
ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง  วิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งข้ึน  ซึ่ง
ปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ  ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ด าเนินงานอย่างบูรณาการ  เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน  โดยประเทศไทย
จ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพที่มั่นคง  สร้างรายได้  ท่ามกลาง



ความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงข้ึน โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน  ทั้งในส่วนของระบบ
การเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก  จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐาน
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตร
และภาคบริการ  กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา  ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า  และน าไปสู่การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้  ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ  และการ
พัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมีข้อก าหนดของ
รูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์  กฎหมาย  ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้
ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงข้ึน และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากข้ึน  รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานา
ประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต  
ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อม
ในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ  ขณะเดียวกัน
ประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมี
เสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรัก
ความสามัคคี  และลดความขัดแย้งภายในประเทศ  โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ  จ าเป็นต้องค านึงถึงความ
สอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร  โครงสร้างเศรษฐกิจ  สภาพสังคม  สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม  และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม  หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้อง
บรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบน
พื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ  และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง  ๆ 
อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ  และถ่ายทอดไปสู่แผนใน
ระดับอื่น ๆ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่าง
มั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  “มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน” เพื่อ
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่  การมีเอกราช  อธิปไตย  การด ารงอยู่อย่างมั่นคง  และยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มี
ความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโต



ของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง  หมายถึง  การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน  และปัจเจกบุคคล  
และมีความมั่นคงในทุกมิติ  ทั้งมิติทางการทหาร  เศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดล้อม  และการเมือง  เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มี
ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม
มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ครอบครัวมี
ความอบอุ่น  ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต  มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต  มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมี
ความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง  ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมี
บทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท า
ธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์  ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน  ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร  ทุนทางสังคม  และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน  หมายถึง  การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  รายได้  และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้  การรักษา
และการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม  
รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุก
ภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล  มี
เสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิต ิพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ



ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได ้
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม ่

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิต ิ
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 



(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเอง 

๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ตอบสนองความต้องการ  และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง  ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส า 

นึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 
 

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) ได้จัดท าข้ึนใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ข้ึน โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง 
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ) ซึ่ง
เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals: 
SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย  ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ  



นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ  ระดับ
ภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ  เพื่อมุ่งสู่  “ความมั่นคง  มั่งค่ัง 
และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเช่ือมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  เพื่อเตรียมความพร้อมคน  สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  
ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพื่อให้การพัฒนา
เป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์  โดยมี ๖ 

ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีและอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี ้ 
1.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์ 
1.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   1.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
1.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
1.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ  

มั่งค่ัง และยั่งยืน  
1.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
1.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์ 
1.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม  
1.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
1.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  

 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  

    1.3.1 แผนพัฒนาภาค  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ล าพูน ล าปาง น่าน แพร)่ 
 

       วิสยัทัศน์ 
 “ประตูทองการค้าสู่โลก  โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา  น่าอยู่ทุกถ่ินที”่ 
 

       เป้าประสงค์ 
(1)  เป็นภูมิภาคที่แต่ละจังหวัดมีเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่โดดเด่นสามารถเป็นฐานเกื้อกูลและ   
     เสริมศักยภาพซึ่งกันและกันได้ 
(2)  เป็นฐานและประตูด้านการค้า โครงข่ายคมนาคมเช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค 

       ลุ่มแม่น้ าโขง(GMS)  และเอเชียใต้ (BIMSTEC) 



(3)  โดดเด่นในสาขาบริการการท่องเที่ยวหัตถอุตสาหกรรมที่ปราศจากมลพิษ และเกษตรปลอดภัย 
(4) เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ  อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และการค้าต่างประเทศ 

 

       ประเด็นยทุธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่  โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

(1) พัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง(GMS)    
      และเอเชียใต้ (BIMSTEC) 
(2) พัฒนาประตูเศรษฐกิจเพื่อเป็นช่องทางการค้าและการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน 
(3) สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและความรู้ใหม่มุ่งสู่  
       Knowledge Based Economy 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : เพ่ิมมูลค่าฐานเศรษฐกิจเดิม  โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย 
(1) สร้างงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์และความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ ส าหรับตลาดเฉพาะ   
    (Niche  Market)  โดยการน าวัฒนธรรมล้านนามาสร้างเอกลักษณ์และเรื่องราวเพื่อเพิ่ม 
    มูลค่าให้กับสินค้า 
(2) สร้างองค์ความรู้ต่อยอดด้านการท่องเที่ยวและเช่ือมโยง ทั้งภายในกลุ่มจังหวัดและกลุ่มประเทศ 
    อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
(3)  สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตผลการเกษตรด้วยการใช้ความรู้ และการบริหารจัดการสมัยใหม่ในห่วง 
    โซ่การผลิตและการตลาด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : สนับสนุนท้ังฐานเศรษฐกิจเดิมและเศรษฐกิจใหม่ท่ียั่งยืนโดยมียุทธศาสตร์
ประกอบด้วย 

(1) สร้างความเข้มแข็งชุมชน  โดยสร้างเศรษฐกิจพื้นบ้าน  สืบสานสู่สากล 
(2) ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ  โดยฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
       อย่างย่ังยืน 
(3) สร้างความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
      ประชาชนและนักท่องเที่ยว 
 

 1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าปาง จังหวัด
ล าพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 

 วิสัยทัศน์  

   “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่” 
 

 กรอบแนวคิดการพัฒนา 
(1) สร้างสรรค์ (Creativity) หมายถึง การด าเนินกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
(2) ความปลอดภัย (Safety) สุขภาพดี (Healthy) หมายถึง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน และประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี 
(3) อบอุ่นและมีเสน่ห์ ( Pleasant charming) หมายถึง สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ตามวิถีชีวิตที่

เอื้อเฟื้อและวัฒนธรรมที่สวยงามของท้องถ่ิน 
 
 



 ประเด็นการพัฒนา 
(1) การฟื้นฟู หมายถึง การอนุรักษ์/ดูแลให้มีคุณภาพ อาจรวมถึงปริมาณเพิ่มมากขึ้นด้วย 
(2) การสร้างความโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์ หมายถึง การส่งเสริมจุดแข็งและโอกาสให้มี

ศักยภาพในการแข่งขันที่เลียนแบบได้ยาก 
(3) การยกระดับพัฒนา หมายถึง การปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และส่งผล

กระทบเชิงบวกให้เพิ่มสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 
 

 เป้าประสงค์การพัฒนาในภาพรวม 
1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบสมดุล โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ใน

ภาคการเกษตร การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
2. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ (ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถ่ิน) แบบองค์รวมให้เอื้อต่อการ

พัฒนาแบบยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(1) ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวมเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศที่สวยงามมีเสน่ห์ 
    (ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นรากฐานสนับสนุนทั้งฐานเศรษฐกิจเดิมและ 
     เศรษฐกิจใหม่) 
(2) ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้เด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นเกษตรมูลค่าเพิ่ม 

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หัตถกรรมสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว 
(ยุทธศาสตร์ปรับตัว เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้แก่ฐานเศรษฐกิจเดิม) 

(3) ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหารฮาลาลและการค้าชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AEC) และภูมิภาคต่าง ๆ 
 

  1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
วิสัยทัศน์  
“นครแห่งชีวิตและความมั่งค่ัง” 
(City of Life and Prosperity) 
(เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่า

ท่องเที่ยวในระดับโลก) 
 พันธกิจ 

(1) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล 
(2) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคม 
    ขนส่งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
(3) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย 
(4) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและ 
     ระดับนานาชาติ 
(5) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์น่าอยู่บนพื้นฐานความสง่างามทางวัฒนธรรม 
 
 
 



เป้าประสงค์ 
(1)  การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่มีความเข้มแข็ง สมดุล และสามารถรองรับ    
    การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 

(2)  สังคมเชียงใหม่มีความน่าอยู่ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล 
(3)  การบริหารจัดการภาครัฐมีความทันสมัยและมีธรรมาภิบาล โดยอยู่บนพื้นฐานของ   
    ความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เช่ือมโยง

ชุมชนและท้องถ่ิน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมบูรณ์ 
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
    

1.4 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  
“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถ่ิน บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของ

ท้องถ่ินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” 
 

พันธกิจ  
(1) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีความทันสมัยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม  
    กฎหมายบัญญัติ 
(3) ส่งเสริมบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
(4) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 
     ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(6) ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบ 



     เรียบร้อยในชุมชน 
(7) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 

เป้าประสงค์การพัฒนา 
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม 
1.1  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถ  

ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง  
1.2  ภาคเกษตรกรรมสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและมีการกระจายรายได้อย่างเหมาะสม 

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1 ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดภูมิคุ้มกันทาง

เศรษฐกิจ 
   2.2 ท้องถ่ินมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจในชุมชน มีความพร้อมแข่งขันและ

รองรับผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
(3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    3.1 ชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 

(4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

4.1 ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถ่ิน สามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินให้ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.1  กลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต         
5.2 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับบริการและสวัสดิการอย่าง

ทั่วถึง รวดเร็วและเป็นธรรมบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง 
(6) ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบ 

เรียบร้อยในชุมชน 
 6.1 ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะ สามารถป้องกันและรับมือกับ

สาธารณภัยต่างๆ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 
6.2 ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขลดปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินในชุมชน 
(7) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

1.1  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาลและ
การจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 2.1 วิสัยทัศน์ 
  “ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

6.3 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

 

2.3 เป้าประสงค์ 
  1.  ระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง 
  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  3. ประชาชนมีความตระหนั ก อนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีท้องถ่ิน 
       4. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง 
       5.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
        6. ประชาชนได้รับความพึงพอใจและประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง 

     7. เด็ก เยาวชน ประชาชน มีโอกาสเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากที่สุด เพื่อส่งเสริม 
            ให้เกิดแนวคิดและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อการพัฒนา 
 

 2.4 ตัวชี้วัด  
  1. จ านวนระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
  2. รายได้เฉลี่ยครัวเรือนมีจ านวนเพิ่มข้ึน 
  3. สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัย วัฒนธรรม ประเพณีได้รับการสืบสาน 

4. ชุมชนได้รับประโยชน์จากการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น 
5. ประชาชนพึงพอใจในการบริการเพิ่มมากขึ้น  
 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
๑. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  
2. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ 
3. ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
4. ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีห่างไกลโรค สังคมสงบสุข    
5. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่ 
6. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
7. สถานที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ปฏิบัติงานมีพร้อมส าหรับการบริการประชาชน

  

 2.6 กลยุทธ์  
  1. สร้างและพัฒนาถนนและสะพาน 

2 สร้างและพัฒนาระบบน้ า 
3 สร้างและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
4 สร้างอาคาร สถานที่สาธารณะประโยชน์และ พัฒนาการใช้ที่ดิน 



 5. พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
6. พัฒนาส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ 
7. พัฒนาแหล่งกระจายสินค้าของชุมชน 
8. สร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยว 
9. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ 
10. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และวันส าคัญ 
11. ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
12. ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
13. การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
14. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
15. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
16. การให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
17. เสริมสร้างให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 
18. ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
19. พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถ 
 

           2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ 
ต้องการของประชาชน 

2. พัฒนาและส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 
3. อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชนให้ยั่งยืน 
4. พัฒนาและส่งเสริมความรู้และระบบการจัดการเกษตรกรรม 
5. พัฒนาระบบการสาธารณสุขชุมชนและส่งเสริมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  6. อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชนให้ยั่งยืน 
7.พัฒนาระบบบริหารจัดการท้องถ่ิน เพื่อบริการให้ประชาชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาชุมชน 
8. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
9. พัฒนาบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.8  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

โครงสร้างความเขื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5 ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  
 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
เช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน 
 

๒. ส่งเสริมการเกษตร การผลิต
สินค้าชุมชน การค้า การลงทุน 
สู่สากล 

3.เสริมสร้างสังคมให้มี
คุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม 

เป้าหมายยุทธศาสตร ์

๔.ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมบูรณ์ 
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสังคม  

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

7. .ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

สร้าง
มูลค่าเพิ่ม
ทางด้าน
การ
ท่องเที่ยว
และบริการ
สุขภาพ 

ยกระดับ
การผลิต
สินค้าและ
บริการให้มี
มูลค่าเพิ่ม
สูงขึ้น 

การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ
เหลื่อมล้ า
ทางสังคม 

การป้องกันและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมและสร้างระบบ
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมใน
รูปแบบของเครือข่าย 

ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการ 

ยกระดับการเสริมสร้าง
อาชีพให้ประชาชนมี
ระดับรายได้ให้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สังคมมีความสงบสุข   
 

มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบล 
เมืองงาย 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานแลสาธารณูปโภค 

 

๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตรส์ังคมและคุณภาพชีวิต 

 

ให้เกษตรมีความรู้
ด้านการเกษตร 

สร้างการ
เชื่อมโยงของ
ธุรกิจการ
ท่องเที่ยวสู่
ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

สร้างรายได้
จากการ
จ าหน่ายสินค้า
และบริการใน
ตลาดที่
เหมาะสม 

พัฒนา
คุณภา
พชีวิต
ของคน
ทุก
กลุ่มวัย 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและการรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

การมีส่วนร่วมใน
การ ใช้ประโยชน์
และแก้ไขปัญหา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

5.เสริมสร้างความม่ันคง 
ปลอดภัย และความสงบ
สุขของประชาชน 

การสร้าง
จิตส านึก
สาธารณะ 
เพิ่มพื้นที่สี
เขียว 

พัฒนาเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพ การจัดการ
ของเสียและ
พลังงาน 

ชุมชน
เข้มแข็ง 
สังคม
เมือง
ปลอดภัย
และสงบ
สุข 

ประชาชนได้รับการบริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวคิด
และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 1.ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในด้านการ
แข่งขัน 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมทางสังคม 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารภาครัฐ 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

1.ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

2.ยุทธศาสตร์
ที่ 2 
 

3.ยุทธศาสตร์
ที่ 3 
 

4.ยุทธศาสตร์
ที่ 4 
 

5.ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 
 

6.ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 
 

7.ยุทธศาสตร์ 
ที่ 7 
 

8.ยุทธศาสตร์ 
ที่ 8 
 

9.ยุทธศาสตร์ 
ที่ 9 
 

10.ยุทธศาสตร์ 
ที่ 10 
 

6.พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และการให้บริการประชาชนตาม
หลักธรรมภิบาล 

พื้นที่
ชายแ
ดนมี
ความ
มั่นคง 
สงบ
สุข 

ประชาช
นมีความ
พึงพอใจ
ในการ
ให้บริการ
ภาครัฐ 

การ
บริการ
ภาครัฐ
ให้มี
ประสิทธิ
ภาพ 



 

 
โครงสร้างความเขื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5 (ต่อ) 

 
 
    
   

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   * แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์  ดังนี้   ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
       ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ    ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

                             ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
             ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

     ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

 
 
 

ผลผลิต/โครงการ 
 โครงการก่อสร้าง พัฒนา 
ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค
ในเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 
 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน
กลุ่มอาชีพต่างๆ พัฒนาแหล่ง
กระจายสินค้า ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว 

โครงการอนุรักษ์/
สนับสนุนวัฒนธรรม 
ประเพณีและวัน
ส าคัญ 

โครงการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
พัฒนาการ
ให้บริการ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป                         
2.แผนงานการเกษตร 
3. .แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

1.แผนงานสาธารณสขุ                         
2.แผนงานการเกษตร                         
3.แผนงานเคหะและชุมชน                    
4.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป                 
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 3.แผนงานการศึกษา            
 

แผนงาน 
1.แผนงานการศึกษา     2.แผนงานบริหารงานทั่วไป                               
3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน    4.แผนงานสาธารณสุข 
5.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6.แผนงานสังคมสงเคราะห์   
7.แผนงานงบกลาง                 8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                            

โครงการ
ส่งเสริม
การศึกษา
ทุกระดับ 

โครงการส่งเสริม
ให้เกิดความ
มั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการ
ส่งเสริมการ
รักษาสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน 

โครงการ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา 

เป้าหมายยุทธศาสตร ์

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีมาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการ 

โครงการด้าน
การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาด้าน
ความมั่นคง 

ยกระดับการเสริมสร้าง
อาชีพให้ประชาชนมี
ระดับรายได้ให้เพิ่มขึ้น 

ให้เกษตรมีความรู้
ด้านการเกษตร 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สังคมมีความสงบสุข   

มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประชาชนได้รับความพึงพอใจและ
ประสิทธิภาพการบริหารและ
จัดการอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวคิด
และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
เพื่อการพัฒนา 



 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเมืองงาย Strategy Map 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

แผนงาน 

ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ระบบสาธารณูปโภค 
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้
มาตรฐานเพียงพอและ
ทั่วถึง 
 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
 

ประชาชนมีความรู้
เร่ืองการเกษตร 
ผลผลิตมีคุณภาพ มี
รายได้เสริม  
 
 

ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม     
ประเพณี ท้องถิ่น 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 

ส่งเสริมให้เกิดแนวคิดและการ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานแล
สาธารณูปโภค 
 

การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

การพัฒนาความรู้ด้าน
การเกษตร ส่งเสริม
อาชีพเพ่ือสร้างรายได้ 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา พัฒนา
และเสริมสร้างความรู้
ความสามารถบุคลากรใน
องค์กร 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

1.แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป                         
2.แผนงานการเกษตร          
3.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1.แผนงานสาธารณสุข       
2.แผนงานการเกษตร         
3.แผนงานเคหะและชุมชน                          
4.แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป     
2.แผนงานสร้างความ    
   เข้มแข็งของชุมชน 
 3.แผนงานการศึกษา            

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  
 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

๓. ยุทธศาสตร์สังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ีชุมชนมีความ
สงบสุข  
 
 

ส่งเสริม
การศึกษา
ทุกระบบ 

1.แผนงานการศึกษา     
2.แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป                       
3.แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน         
4.แผนงานสาธารณสุข 

ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

5.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ                    
6.แผนงานสังคมสงเคราะห์           
7.แผนงานงบกลาง                 
8.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม     
ประเพณี 
ท้องถิ่น 
 

การสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน 

การส่งเสริม
สุขอนามัย
ของ
ประชาชน 



 

 

 

3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ยุทธศาสตร ์
การวิเคราะห์จุดแข็ง              

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน                   
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส                 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค                 
(T = Threat) 

1.  ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  และ
สาธารณูปโภค 

- การคมนาคมมีความสะดวก
รวดเร็ว 
- มีระบบสาธารณูปโภคที่
สะดวกสบาย 
- การให้ความส าคัญด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- งบประมาณในการพัฒนาด้าน
คมนาคม ไม่เพียงพอ 
- ระบบน้ าประปา  มีกระจายไม่ทั่วถึง 
ไม่สะอาด ไม่เพียงพอ 
- ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตส านึกใน
การร่วมกันดูแล รักษาทรัพย์สิน
สาธารณประโยชน์ 

- นโยบายรัฐบาล สนับสนุนการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- ได้รับงบประมาณอุดหนุนจ ากัด 
- พื้นที่ที่จะด าเนินการอยู่ในเขตพื้นที่ซึ่ง
มีข้อระเบียบที่ต้องด าเนินการให้
เรียบร้อยก่อน 
- การเกิดภัยแล้งท าให้บางพื้นที่เกิด
ปัญหาน้ าแห้งขอดส่งผลกระทบถึง
โครงสร้างของแหล่งต่าง  ๆ

2.  ด้านเศรษฐกิจ - มีผลผลิตทางการเกษตร เช่น 
ข้าว พริก ผลิตภัณฑ์โอทอป กลุ่ม
แปรรูปผลไม ้
 
- องค์กรมีกลุ่มสตรีและบุคลากรที่
มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน 
สามารถให้ความรู้และมีแหล่งการ
เรียนรู้ 

- มีการใช้ปุ๋ยเคม ีและสารเคมีในการ
ก าจัดศัตรูพืช 
- ขาดการส่งเสริมด้านการตลาด การ
กระจายผลผลิตทางการเกษตร 
- เกษตรกรขาดความรู้ในการพัฒนา
สินค้าและด้านการตลาด 
- ประชาชนบางส่วนขาดวินัยด้าน
การเงินเกิดปัญหาหนี้สินทั้งในและนอก
ระบบ 

- โครงการส่งเสริมทุนในรูปแบบต่าง  ๆ
เช่น กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต และธุรกิจชุมชนอื่นๆ 
- นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริม
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
- การคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรมีความสะดวก 
 

- ราคาผลผลิตตกต่ า 
- ปัจจัยการผลิตหรือต้นทุนการผลิตสูง 
- ภาวะเศรษฐกิจของโลกและของ
ประเทศตกต่ า 
- การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง ท า
ให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย และบาง
พื้นที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้ 
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้
ความส าคัญด้านเกษตรพอเพียง
เท่าที่ควร 

     
 



 

ยุทธศาสตร ์
การวิเคราะห์จุดแข็ง                 

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน             
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส                  
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค            
(T = Threat) 

3.  ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

- ในเขตพื้นที่มีสถานให้บริการด้าน
สาธารณสุข 
- ประชาชนให้ความส าคัญ  สนใจ
ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายมากขึ้น 
- มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วย
เอดส์   
- มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
- เด็กได้เข้ารับการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
- มีสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการ
รองรับนักเรียน 
 

- ประชาชนขาดการในการออก
ก าลังกาย 
- เทศบาลไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง 

- กฎหมาย ให้สิทธิในการรับบริการ
ด้านการแพทย์ที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยลง
และเข้าถึงได้สะดวก 
- การถ่ายโอนภารกิจตามโครงการ
ต่างๆ เช่น อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
อาหารกลางวัน สื่อการเรียนการสอน 
- การขยายโอกาสทางการศึกษา 
 

- การระบาดของโรคติดต่อ 
- การเข้ามาของแรงงานต่างด้าว
เนื่องจากเขตพื้นที่เป็นอ าเภอ
ชายแดน 
- ทิศทางนโยบายการปฏิรูป
การศึกษายังไม่ชัดเจน 
- ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคม
ที่เปลี่ยนแปลง 
- ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่
เน้นทางด้านวัตถุนิยมมากกว่าด้าน
จิตใจ 
 

4.  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

- มีแหล่งน้ าสาธารณะเป็นทุนทาง
ธรรมชาติ 

- แหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขิน 
 - สภาวะดินเสื่อมโทรมจากการใช้
ปุ๋ยเคมีและยาก าจัดศัตรูพืช 
- ขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

- นโยบายส่วนกลางผลักดันส่งเสริม
สนับสนุน รณรงค์ ให้ท้องถ่ินมีการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 
 

- การบังคับการใช้กฎหมาย
บ้านเมืองที่หละหลวม 
 

     
     
     



 

 
      

ยุทธศาสตร ์
การวิเคราะห์จุดแข็ง                

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน             
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส                   
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค             
(T = Threat) 

5.  ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

- บุคลากรรู้จักหน้าที่และมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ 
- เทศบาล มีความเป็นอิสระในการ
ด าเนินงาน  การบริหารงานเป็นไป
ด้วย  ความรวดเร็ว ทันก าหนดเวลา 
- ประชาชนมีความรัก สามัคคี  มีการ
รวมตัวกันในการร่วมกิจกรรม 
- ครอบครัวมีความรัก มีความอบอุ่น 
- หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนและ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน 
วิเคราะห์ปัญหา น าเสนอความ
ต้องการในการแก้ไขและพัฒนา
ท้องถ่ิน 

- ความไม่พร้อมในการรับการถ่าย
โอน ซึ่งมีการถ่ายโอนเฉพาะภารกิจ
ไม่มีบุคลากรและงบประมาณ 
- อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่
เพียงพอต่อความจ าเป็นและ
ต้องการ 
- งบประมาณมีจ านวนจ ากัดในการ
เร่งการพัฒนา ท าให้การพัฒนา
เป็นไปอย่างช้าๆ 
 

- กฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดให้มีการ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
- มี พ.ร.บ. ก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 
๒๕๔๒  
- แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เน้น
“คน” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี
- ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ 

- ข้ันตอนและวิธีการถ่ายโอนที่มี
ความยุ่งยากและเกิดความสับสน
ในทางปฏิบัต ิ
- การมีอคต ิความไม่เช่ือมั่นในการ
บริหารงานของเทศบาล 
- ข้อจ ากัดด้านระเบียบและ
กฎหมายต่างๆ  
- งบประมาณจ ากัดไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชน 
- การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กไปในทาง
ที่ไม่ถูกต้องโดยรู้ไม่ถึงการณ์ของ
ประชาชนท าให้เกิดผลกระทบต่อ
การบริหารงานของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลเมืองงาย นั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง             
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม              
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา/      
ความต้องการ  

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ กลุ่มเปาหมาย ความคาดหวังและ แนวโน้มอนาคต 

๑. ด้านโครงการสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าในการเกษตรและ
น้ าประปาส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้มาตรฐาน 

- ส ารวจและพัฒนาแหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่งน้ าและมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมีคุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยัง
ไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้
ทั้งหมด 

- ขยายเขตไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการเกิดอาชญากรรมได ้

3)  ถนนในต าบล ยังเป็นถนนดิน ถนน
ลูกรัง และเป็นหลุมเป็นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- มีถนนให้ประชาชนได้สัญจรไปมา
สะดวก  

๒.ด้านเศรษฐกิจ 1) ประชาชนขาดสถานที่จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ประชาชนร้านค้าแผงลอยมีสถานที่ใน
การขายจ าหน่ายสินค้า 

 2) ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า
ระยะทางในการขนส่งผลผลิตไกลจาก
แหล่งรับซื้อ  

- การลงทุน - เกษตรกรในพื้นที ่ - ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 



 

 
ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อมภายนอกท่ี

เกี่ยวข้อง 
ขอบข่ายและปริมาณของ

ปัญหา/ความต้องการ 
พ้ืนท่ีเปาหมาย/ กลุ่มเปาหมาย ความคาดหวังและ แนวโน้มอนาคต 

3.ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

1) ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-บริโภคน้ า
ที่ยังไม่สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น จาก
น้ าฝน น้ าที่ไม่ได้คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขตเทศบาล - ประชาชนบริโภคน้ าที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

2) เด็กและผู้สูงอายุบางครอบครัว ผู้สูงอายุ
อยู่ตามล าพัง และรับภาระในการดูแลเด็ก 

- ครัวเรือนที่มีเด็กและผู้สูงอาย ุ - ผู้สูงอายุและเด็กในเขต เทศบาล  - ผู้สูงอายุและเด็กได้รับการดูแลที่ดี 

 3) การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจท าให้
เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนน มีระบบควบคุมการจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

 4) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญหาท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพณีและภูมิปัญหาท้องถิ่น 
ถูกลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขตเทศบาล - ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือปราชญ์
ชาวบ้านในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคงอยู่
สืบไป 

4. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1) มีปัญหาเร่ืองขยะ - สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและชุมชนในเขต
พื้นที่ เทศบาล 

- ปัญหาขยะลดลง ประชาชนสามารถ
คัดแยกขยะ และก าจัดได้โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน  

5.ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

- ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน 
- ระยะเวลาการให้บริการ 

ภารกิจการให้บริการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ประชาชนผู้รับบริการ - บริการที่สะดวกและรวดเร็ว 

- ลดขั้นตอนในการให้บริการ 

- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
ให้บริการ 



 

 



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

1 โครงการจดัประชุม/
ฝึกอบรม ด้านงาน
ช่าง การบริการ
สาธารณะ เพือ่
จดัการประชุม/
ฝึกอบรม ให้ความรู้
แกพ่นักงาน
เจา้หน้าทีห่น่วยงาน
อื่น คณะกรรมการ
ต่างๆ ฯลฯ

เพือ่จดัการประชุม/
ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่
พนักงานเจา้หน้าที ่
ต่างๆ

จดัการประชุม/
ฝึกอบรม จ านวน 
20 คร้ัง ต่อปี

 - 40,000 40,000 40,000 40,000 พนักงาน
เจา้หน้าที ่และ
คณะกรรมการ 
จดัซ้ือจดัจา้ง 
ปฏิบัติงานได้
อยา่งถกูต้อง

พนักงาน
เจา้หน้าที ่คณะ
กรรมการฯ มี
ความรู้ความ
เขา้ใจ ตาม
ระเบียบกฎหมาย

กองช่าง

รวม 1  โครงการ  -  -  - 40,000 40,000 40,000 40,000  -  -  -

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
5.2 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

    แบบ ผ 02






แบบ ผ.02
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

1 โครงการกฎหมาย
น่ารู้สู่ชุมชน

เพื่อส่งเสริมให ้
ประชาชน กลุ่มผู้น า 
แกนน าชุมชน มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฏหมายที่
จ าเปน็

จัดฝึกอบรมจ านวน 1 
คร้ัง

 -  - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่ม เปา้หมายมี
ความรู้ความเข้าใจ

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรม
ใหค้วามรู้เร่ืองการ
จัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น

เพื่อใหก้ลุ่มเปา้หมาย
เกิดความรู้ควมเข้าใจ
ในกระบวนการจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่น

จัดฝึกอบรมจ านวน 1 
คร้ัง

 -  - 20,000  -  - ร้อยละ 80 ของ
กลุ่ม เปา้หมายมี
ความรู้ความเข้าใจ

กลุ่มเปา้หมายมีความ
เข้าใจในเร่ืองการจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่น

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
5.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ






แบบ ผ.02

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

3 โครงการเวที
ประชาคมเพื่อการ
จัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
หน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ในการ
จัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น

จัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น เปน็ไปตาม
ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย

30,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่ม เปา้หมายมี
ความรู้ความเข้าใจ

เทศบาลต าบลเมืองงาย
 มีแผนพฒันาทอ้งถิ่นที่
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนและจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่น 
เปน็ไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย

ส านักปลัด

รวม 3  โครงการ  -  - 30,000 15,000 65,000 45,000 45,000  -  -  -



  
แบบ ผ.02/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบ Overlay 
ด้วยแอสฟลัทติ์กคอนก
รีต ซอยเทศบาล 29 
บา้นเมืองงาย หมู่ที่ 2 
ต าบลเมืองงาย อ าเภอ
เชียงดาว จังหวดั
เชียงใหม่ เชื่อมต่อ
ถนนบา้นสหกรณ์ หมู่ที่
 8 ต าบลเมืองงาย 
อ าเภอเชียงดาว 
จังหวดัเชียงใหม่

1.เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ช ารุดเปน็
หลุมเปน็บอ่            
        2.เพื่อปรับปรุง
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น 
  3.เพื่อลดอุบติัเหตุ
จากการใช้
ยานพาหนะสัญจรบน
ถนนที่ได้มาตรฐาน

ช่วงที่ 1 ทางหลวง
ทอ้งถิ่นหมายเลข ชม.ถ
47-025(เทศบาลต าบล
เมืองงายซอย 29 ม.2)
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
1,256 เมตร          
ช่วงที่ 2 ทางหลวง
ทอ้งถิ่นหมายเลข ชม.ถ
47-003(บา้นใหม่ ม.3-
บา้นหนองบวั ม.11)
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
764 เมตร

 -  -  - 2,828,000  - 1.ประชาชน
สามารถขนส่ง
สินค้าทาง
การเกษตร
ออกสู่ตลาด 
ร้อยละ 100 
ของผลผลิต
ทั้งหมด       
2.อุบติัเหตุ
จากการใช้
เส้นทางลดลง

1.ประชาชนสามารถ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด 
ร้อยละ 100 ของ
ผลผลิตทั้งหมด      
2.ลดอุบติัเหตุจาก
การใช้เส้นทาง        
  3. เปน็เส้นทาง
ออกก าลังกาย ปั่น
จักรยาน ส่งเสริม
สุขภาพที่ดีแก่
ประชาชน

อบจ.

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลเมอืงงาย

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



  
แบบ ผ.02/1

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

2 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
 Over-Lay ด้วยแอส
ฟสัต์คอนกรีตบา้นใหม่
 หมู่ที่ 3 ต าบลเมือง
งาย เชื่อมบา้นปงิโค้ง 
หมู่ที่ 13 ต าบลปงิโค้ง

1.เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ช ารุดเปน็
หลุมเปน็บอ่            
    2.เพื่อปรับปรุง
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น 
   3.เพื่อลดอุบติัเหตุ
จากการใช้
ยานพาหนะสัญจรบน
ถนนที่ได้มาตรฐาน

จ านวน 3 ช่วง             
 -ช่วงที่ 1 กวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 1,150.00 
เมตร                        
  -ช่วงที่ 2 กวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 600 เมตร    
 -ช่วงที่ 3 กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 200 เมตร

 - 3,766,000  -  -  - ร้อยละ
ระยะทางของ
ถนนที่
มาตรฐาน

 1.เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน         
2.ลดอุบติัเหตุจาก
การใช้เส้นทาง  
ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก 
รวดเร็วและการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกมากขึ้น

อบจ.



  
แบบ ผ.02/1

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางหลวงทอ้งถิ่น 
หมายเลข ชมถ.
47-052 จ านวน 1 
สาย จากทางหลวง
ทอ้งถิ่นสายแยกสาย
บา้นสหกรณ์ หมู่ที่ 8 
เทศบาลต าบลพระ
ธาตุปู่ก่ า ถึงหมู่ที่ 4 
เทศบาลต าบลเมืองงาย

1.เพื่อก่อสร้างถนนที่
มีผิวจราจรมาตรฐาน 
   2.เพื่อปรับปรุง
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น 
  3.เพื่อลดอุบติัเหตุ
จากการใช้
ยานพาหนะสัญจรบน
ถนนที่ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทางหลวง
ทอ้งถิ่น หมายเลข ชมถ.
47-052 จ านวน 1 
สายทาง ในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองงาย จากทาง
หลวงทอ้งถิ่นสายแยก
สายบา้นสหกรณ์ หมู่ที่ 8 
เทศบาลต าบลพระธาตุปู่
ก่ า ถึงหมู่ที่ 4 ต าบลเมือง
งาย ขนาดผิวจราจรกวา้ง
 6.00 เมตร ระยะทาง 
150.00 เมตร จาก กม.
0+000 ถึง กม.0+150
 หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กวา่ 900.00 ตร.ม.

500,000  -  -  -  - ร้อยละ
ระยะทางของ
ถนนที่
มาตรฐาน

 1.เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน         
2.ลดอุบติัเหตุจาก
การใช้เส้นทาง  
ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก 
รวดเร็วและการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกมากขึ้น

อบจ.

4 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาล
ขนาดใหญ่ (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชนใน
พื้นที่ได้มีน้ าสะอาดใน
การอุปโภค-บริโภค

ระบบประปาพร้อม
อุปกรณ์จ านวน 1 แหง่

 -  -  - 3,500,000 3,500,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนได้มีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค

กองช่าง



  
แบบ ผ.02/1

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

5 โครงการปอ้งกันตล่ิง
ล าน้ าแม่ข้อนต้ังแต่  
คอสะพาน(ขัวสูง)ถึง
สวนนานายมานะ อิน
ชัย (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
คล่องตัว และเพื่อ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม
ขังในพื้นที่

ยาว 100.00 เมตร สูง 
4.50 เมตร

 -  -  - 2,500,000 2,500,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มีปญัหา
น้ าทว่มขัง

กองช่าง

รวม 5 โครงการ  -  - 500,000 3,766,000  - 8,828,000 6,000,000  -  -  -






แบบ ผ.03

2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท)

1 แผนงาน   
บริหารงานทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้จัดเล้ียง ได้รับมาตรฐาน มอก. 
จ านวน 200 ตัว                        
   - ปงีบประมาณ 2561 จ านวน 
100 ตัว                                 
   - ปงีบประมาณ 2564 จ านวน 
100 ตัว

50,000  -  - 60,000  - ส านักปลัด

2 แผนงาน   
บริหารงานทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พดัลมติดผนัง ได้รับมาตรฐาน มอก.
 ส าหรับหอประชุมเทศบาลต าบล 
เมืองงาย จ านวน 8 เคร่ือง

 -  - 20,000  -  - ส านักปลัด

3 แผนงาน   
บริหารงานทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พดัลมโคจร ได้รับมาตรฐาน มอก. 
เพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ  จ านวน 2 เคร่ือง

 - 4,000         -  -  - ส านักปลัด

4 แผนงาน   
บริหารงานทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พดัลมไอน้ า ได้รับมาตรฐาน มอก. 
จ านวน 2 เคร่ือง

 -  -  - 50,000  - ส านักปลัด

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

                   เปา้หมาย            
        (ผลผลิตของครุภณัฑ์)ที่ แผนงาน หมวด ประเภท






แบบ ผ.03

2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท)
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
                   เปา้หมาย            

        (ผลผลิตของครุภณัฑ์)ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

5 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบต้ังพื้นหรือ
แบบแขวน ส าหรับหอประชุม
เทศบาลต าบลเมืองงาย จ านวน 4 
เคร่ือง ตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ประจ าปี

 - 160,000    -  -  - ส านักปลัด

6 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดหาโต๊ะพบัอเนกประสงค์ จ านวน 
10 ตัว

 -  - 45,000         -  - ส านักปลัด

9 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองท าน้ าเย็น เพื่อบริการ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ จ านวน
 1 เคร่ือง

 - 5,000  -  -  - ส านักปลัด

10 แผนงานการรักษา
คามสงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดหาถังเก็บน้ าขนาดความจุไม่น้อย
กวา่ 2,000 ลิตร รายละเอียดตาม
มาตราฐานครุภณัฑ์ประจ าป ีจ านวน
 20 ใบ

260,000  -  -  -  - ส านักปลัด

11 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เพื่อจัดซ้ือรถเข็นผู้ปว่ยส าหรับ
รถพยาบาล

28,000  -  -  - ส านักปลัด

12 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองวดัความดัน 5,000  -  -  - ส านักปลัด






แบบ ผ.03

2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท)
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
                   เปา้หมาย            

        (ผลผลิตของครุภณัฑ์)ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

13 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เพื่อจัดซ้ือเปลสนามอลูมิเนียมแบบ
พบัคร่ึงได้

5,000  -  -  -  - ส านักปลัด

14 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้
และวทิยุ

เพื่อจัดซ้ือหรือจ้างเหมาติดต้ังจุด
กระจายเสียง ลูกข่ายเคร่ืองรับ
สัญญาณกระจายเสียงไร้สายเพื่อ
เพิ่มจุดบริการใหค้รอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่

 -  - 500,000      -  - ส านักปลัด

15 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยาน 
หนะและขนส่ง

จัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน รถกระบะ
ตอนเดียว พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวติ 
ใหบ้ริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึง
โรงพยาบาลครอบคลุมพื้นที่เทศบาล
ต าบลเมืองงายทั้ง 7 ชุมชน  เพื่อ
จัดบริการการแพทย์ตลอด 24 
ชั่วโมง และเพื่อพฒันาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินในต าบลเมืองงาย

   1,720,000  -  -  -  - ส านักปลัด

16 แผนงานการรักษา
ความสนงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การแพทย์ จัดหาเคร่ืองกระตุกหวัใจไฟฟา้ขนาด
กะทดัรัดสามารถเคล่ือนย้ายได้
สะดวกรวดเร็ว ใช้กระตุกหวัใจได้ทั้ง
เด็กและผู้ใหญ่ ใช้ส าหรับงานกู้ชีพ
กู้ภยัตามมาตรฐานของระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

 -  - 120,000  -  - ส านักปลัด






แบบ ผ.03

2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท)
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
                   เปา้หมาย            

        (ผลผลิตของครุภณัฑ์)ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

17 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดหาเคร่ืองปรับอากาศแบบต้ังพื้น
หรือแบบแขวนจ านวน 4 เคร่ือง  
ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
ประจ าปี

 -  - 129,600  -  - กองการศึกษา

18 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดหาเคร่ืองปรับอากาศแบบต้ังพื้น
หรือแบบแขวนจ านวน 2 เคร่ือง  
ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
ประจ าปี

 -  - 64,800  -  - กองสาธารณสุขฯ

19 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองพน่หมอกควนั (แบบพน่
ละออง)ได้รับมาตรฐาน มอก. จ านวน
 1 เคร่ือง

 -  - 80,000  -  - กองสาธารณสุขฯ

20 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น
งานครัว

ตะแกรงเหล็กรองรับขยะ        
จ านวน 80 หลัง

 -  - 496,000  -  - กองสาธารณสุขฯ

21 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดหาเคร่ืองปรับอากาศแบบต้ังพื้น
หรือแบบแขวนจ านวน 1 เคร่ือง  
ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
ประจ าปี

 -  - 36,000  -  - กองช่าง

22 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดหาสวา่นแทน่ใช้ในการซ่อมสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน

 - 15,000  -  -  - กองช่าง






แบบ ผ.03

2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท)
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
                   เปา้หมาย            

        (ผลผลิตของครุภณัฑ์)ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

23 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดหาเล่ือยวงเดือนใช้ในการซ่อม
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน

 - 8,000  -  -  - กองช่าง

24 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดหาเคร่ืองเชื่อมโลหะใช้ในการซ่อม
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน

 - 10,000  -  -  - กองช่าง

25 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองเจียตัดแบบมือถือ ขนาด 5-9
 นิ้ว

 -  - 6,500  -  - กองช่าง

26 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองตัดเหล็กแบบมือถือ 2.5 มม.  -  - 18,000  -  - กองช่าง

27 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จดัหาเคร่ืองเจาะทดสอบคอนกรีต 
ใช้ในการตรวจสอบงานก่อสร้าง 
ชนิดเคร่ืองยนต์เบนซิน ไม่น้อยกว่า
 5 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง

 -  - 60,000  -  - กองช่าง

28 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จดัหารถด้ัมเปอร์ 4 ล้อ ใช้ในการ
ซ่อมแซมถนน ทางเดินทางเทา้ ฯลฯ
 ชนิด 4 ล้อขนาดบรรทกุไม่น้อย
กว่า 450 ลิตร

 -  - 95,000  -  - กองช่าง






แบบ ผ.03

2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท)
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
                   เปา้หมาย            

        (ผลผลิตของครุภณัฑ์)ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

29 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดหาปั้มน้ าบาดาล ชนิดจุ่ม/ปั้มหอย
โข่ง และตู้คอนโทรล ใช้ในการบ ารุง
ซ่อมแซมระบบประปา  ปั้มน้ า
บาดาล แบบจุ่ม จ านวน 4 ชุด ปั้ม
หอยโข่ง จ านวน 4 ชุด และตู้
คอนโทรล

 -  - 100,000  -  - กองช่าง

30 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดหาเคร่ืองยิงลวดตะป ูระบบ
ปั๊มลมไฟฟา้ใช้ในการซ่อมสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน

 -  - 5,000  -  - กองช่าง

31 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ กล้องส ารวจ, กล้องระดับ ฯลฯ  -  -  - 200,000      - กองช่าง

32 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทกุเททา้ย 6  ล้อ 6 ตัน  -  -  - 1,800,000   - กองช่าง

33 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

ชุดแขนกลตัดหญ้า ประกอบรถตัก
หน้าขุดหลัง

 -  -  - 150,000      - กองช่าง

34 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้
และวทิยุ

จัดหาเคร่ืองขยายเสียงภายนอก
อาคาร จ านวน 1 ชุด

 -  - 150,000      -  - กองช่าง

2,068,000 202,000   1,925,900  2,260,000 0รวม



โครงสร้างพืน้ฐาน

เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

1 121,800        

2 340,000       

3 400,000       

4 544,000        

5 136,500         

6 178,500         

7 80,000         

8 3,000,000      

9 910,000        

10 712,500         

11 750,000        

12 720,000         

13 61,500          

14 210,000       

15 700,000        

16 90,000          

17 60,000          

18 92,000          

19 180,000        

20 140,000        

21 41,900          

22 250,000      

23 100,000       

24 200,000        

25 200,000        

26 220,000        

27 240,000        

28 621,000        



29 221,500      

30 560,000       

31 130,000       

32 1,000,000      

33 150,000      

34 360,000        

35 200,000         

36 200,000         

37 246,000      

38 150,000         

39 420,400      

40 2,300,000     

41 500,000        500,000      

42 750,000        

43 850,000         

44 900,000        

45 480,000        

46 663,000        

47 222,000       

48 230,000         

49 900,000        

50 170,000         

51 160,000        

52 80,000          

53 600,000        

54 80,000          

55 350,000         

56 560,000      560,000       

57 200,000        

58 1,347,500      

59 106,000         



60 540,000      

61 1,884,000     

62 564,000         

63 197,000        

64 669,300        

65 2,000,000      

66 320,000        

67 400,000        

68 1,470,000      

69 1,500,000      

70 100,000         

71 300,000        

72  - 230,000        

73 80,000          

74 100,000        

75 150,000      

76 600,000        

77 74,000          

78 133,600        

79 165,700        

80 221,000        

81 500,000       

82 1,100,000      

83 285,000        

84 500,000      

85 120,000       

86 500,000         

87 500,000        



88 300,000         

89 150,000        

90 500,000         

91 300,000         

92 130,000        

93 100,000        

94 840,000        

95 940,000         

96 550,000         

97 90,000         

98 200,000       

99 480,000       

100 310,000        310,000      

101 400,000        

102 600,000        

103 800,000         

104 746,000         

105 506,000      

106 1,260,000      

107 243,000        

108 280,000        

109 890,000      890,000       

110 200,000        

111 120,000        

112 1,500,000    

113 300,000       

114 300,000        300,000      300,000       300,000         300,000        

115 150,000      

116 100,000      100,000       100,000         100,000        

117 100,000         



118 32,500         

10,539,300   7,293,900   9,798,500    14,183,500    16,952,000   



3.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565

1 10,000         10,000        10,000         10,000        10,000         

2 20,000         20,000        20,000         20,000        20,000         

3 50,000         50,000        50,000         50,000        50,000         

4 600,000       

5 1,100,000     1,400,000    1,500,000     1,500,000    1,500,000     

6 15,000         15,000        15,000         15,000        15,000         

7 20,000         20,000        20,000         

8 50,000         60,000        60,000         60,000        60,000         

9 10,000         10,000        10,000         

10 20,000         20,000        20,000         20,000        20,000         

11 900,000       1,000,000     1,000,000    1,000,000     

12 1,000,000     2,160,000    2,300,000     2,400,000    2,500,000     

13 900,000       900,000       1,000,000     1,000,000    1,000,000     

3,765,000    5,535,000   6,005,000    6,105,000   6,205,000    

3.4 แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565

1 20,000         20,000        20,000         20,000        20,000         

2 50,000         50,000        50,000         50,000        50,000         

3 70,000         70,000        70,000         70,000        70,000         

4 10,000         10,000        10,000         10,000        10,000         

5 20,000         20,000        20,000         20,000        20,000         

6 140,000       140,000       140,000       140,000      140,000       

310,000      310,000      310,000       310,000      310,000      

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

2561 2562 2563 2564 2565

1 300,000       300,000      300,000       



2 10,000         10,000        10,000         10,000        10,000         

3 20,000         20,000        20,000         20,000        20,000         

30,000        30,000        330,000       330,000      330,000      

3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

1 10,000         10,000        10,000         10,000        10,000         

2 150,000       150,000       150,000       150,000      150,000       

3 20,000         20,000        20,000         

4 10,000         10,000        15,000         15,000        15,000         

5 20,000         20,000         

6 40,000         5,000          10,000         10,000        10,000         

7 10,000         10,000        10,000         10,000        10,000         

8 35,000        

9 50,000        50,000         

220,000      270,000      285,000       215,000      235,000      

3.8 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม นันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565

1 100,000       100,000       100,000       100,000      100,000       

2 20,000         20,000        20,000         20,000        20,000         

3 10,000         10,000        10,000         10,000        10,000         

4 50,000         50,000        50,000         50,000        50,000         

5 20,000         25,000        25,000         25,000        25,000         

6 20,000         20,000        20,000         20,000        20,000         

7 50,000         50,000        50,000         

8 50,000         50,000         50,000        50,000         

9 50,000         50,000        50,000         

10 20,000         20,000        20,000         20,000        20,000         



290,000      245,000      395,000       395,000      395,000      

3.8 แผนงานงบกลาง

2561 2562 2563 2564 2565

1 7,800,000     8,500,000    8,800,000     9,000,000    9,500,000     

2 1,500,000     1,600,000    1,700,000     1,800,000    1,900,000     

3 108,000       108,000       108,000       108,000      108,000       

9,408,000    10,208,000  10,608,000   10,908,000  11,508,000  

5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565

1 200,000       250,000       250,000       250,000      250,000       

2 15,000         15,000        15,000         15,000        15,000         

3 50,000         50,000        50,000         

4 20,000         20,000        20,000         20,000        20,000         

5 15,000         15,000        15,000         15,000        15,000         

6 10,000         10,000        10,000         

7 20,000         20,000        50,000         50,000        50,000         

8 300,000       10,000        10,000         

9 30,000         30,000        30,000         30,000        30,000         

10 20,000         30,000        30,000         30,000        30,000         

11 5,000           5,000          5,000           5,000          5,000          

12 10,000         10,000        10,000         10,000        10,000         

335,000      395,000      785,000       495,000      495,000      







 
 
 

 
 
๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินของตนเอง โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถ่ินจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถ่ินระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ินระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้
สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ  ที่มีประสิทธิภาพในท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาท้องถ่ินให้เข้มแข็ง              เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถ่ิน   

 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถ่ิน จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด เพื่อน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังนี้     

 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผล  

ส่วนท่ี 4 
 



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 

 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ินเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ดังนี้     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สงัคมแหง่ชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง  
            ย่ังยืน ภายใต้หลกัประชารฐั 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถ่ินให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภา พรวมของท้องถ่ิน เป็นการ
ติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา  

   การวัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย
ได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   

 
 
 



 
๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. ประชาชนยังขาดความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เกิดความเบื่อหน่าย

กับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 2. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของ กฎหมาย ระเบียบ ที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 3. ประชาชนอาจมองว่าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะด้าน

โครงสร้างพื้นฐานมีความล่าช้าเพราะการท าแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการวางแผนในอนาคต 
  

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินให้กับสมาชิกสภา  ผู้น าชุมชน

แกนน าชุมชน เพื่อให้ตะหนัก และเห็นความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลัง ความ

เป็นไปได้ของการด าเนินงานในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ิน  
3.  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
 

************************************ 
 


