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           งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

                  ส านักปลัดเทศบาล 

                เทศบาลต าบลหางดง 



ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

ประวัติความเป็นมา 
 เทศบาลต าบลหางดง  เดิมเป็นสุขาภิบาลหางดง  อยู่ ในความดูแลรับผิดชอบของอ าเภอหางดง   
ได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2499   ได้รับการ
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลหางดง ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล 
พุทธศักราช 2542  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ลักษณะท่ีตั้ง 
ชุมชนเทศบาลต าบลหางดง  เป็นชุมชนเมืองที่มีการตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ราบลุ่ม โดยการตั้ง  

ถิ่นฐานส่วนใหญ่เกาะกลุ่มไปตามเส้นทางคมนาคมหลักของชุมชน คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 และ
บริเวณพ้ืนที่ที่ประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ได้แก่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3  ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริหาร 
พาณิชยกรรม และแหล่งจ้างงานของอ าเภอหางดง  ส่วนบริเวณรอบนอกมีการตั้งถิ่นฐานเบาบางอยู่ในพ้ืนที่
เกษตรกรรม 

เทศบาลต าบลหางดง ตั้งอยู่เลขท่ี 999 หมู่ 3  ต าบลหางดง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัดท่ีตั้ง      เส้นรุ้ง (ละติจูด)  18.69     เส้นแวง (ลองจิจูด)  98.91 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 เทศบาลต าบลหางดง  ตั้งอยู่บริเวณที่ราบตอนกลางของอ าเภอหางดง   ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไป
ทางทิศใต้ตามทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่ - ฮอด) เป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร   สภาพภูมิประเทศ
โดยทั่วไปภายในชุมชนเทศบาลต าบลหางดงเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีป่าเขา มีล าเหมืองแม่ท่าช้าง ล าเหมืองแม่ขัก 
และล าเหมืองแม่ค าลม ไหลผ่านทางด้านเหนือ ด้านตะวันตก ด้านใต้และด้านตะวันออกของชุมชน และมี
อาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง   ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง และ เทศบาลต าบลบ้านแหวน 
ทิศใต้  ติดต่อกับ เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง และ เทศบาลต าบลหนองแก๋ว 

    ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลต าบลหนองแก๋ว และ เทศบาลต าบลบ้านแหวน 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
- ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม   
- ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 
- ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

1.4 ลักษณะของดิน 

- การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
สภาพการใช้ที่ดินของชุมชนเทศบาลต าบลหางดง  มีพ้ืนที่ประมาณ 2.72 ตารางกิโลเมตร หรือ 

1,700 ไร่   ลักษณะการใช้ที่ดินแบ่งเป็น 7 ประเภท  ดังนี้ 



 

1) พื้นที่พักอาศัย  681.07 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40.06 ของพ้ืนที่   ส่วนใหญ่จะเกาะกลุ่มไปเป็นแนว
เหนือและใต้ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 108 ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลักของชุมชน บริเวณที่พักอาศัยของ
ชุมชนนี้หนาแน่น ได้แก่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3  ซึ่งเป็นศูนย์กลางชุมชน ลักษณะอาคารที่พักอาศัยส่วนใหญ่เป็น
ตึกและอาคารไม ้

2) พื้นที่พาณิชยกรรม  ย่านการค้าหรือพาณิชยกรรมชุมชนเทศบาลต าบลหางดง 452.12 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 26.59 ของพ้ืนที่  เป็นลักษณะของศูนย์กลางเดียว  ซึ่งจะรวมกลุ่มกันในบริเวณ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 
3  ซึ่งเป็นศูนย์กลางชุมชน  ประกอบด้วย  อาคารพาณิชย์และตลาดสด ลักษณะอาคารของบริเวณพาณิชยก
รรม  ส่วนใหญ่เป็นอาคารตึกพ้ืนที่บริเวณพาณิชยกรรม 

3) พื้นที่อุตสาหกรรม 26.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.57 ของพ้ืนที่ การใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมจะ
ประกอบด้วย  อู่ซ่อมรถ  และอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ตลอดจนโกดังสินค้า 

4) พื้นที่ตั้งสถานศึกษา  40.48 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.38 ของพ้ืนที่  สถาบันการศึกษาที่ให้บริการ
ชุมชนเทศบาลต าบลหางดง มี 4 โรงเรียน  ซึ่งมีทั้งของรัฐบาลและเอกชน  การให้บริการมีทั้งระดับอนุบาล 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้แก่ 

- โรงเรียนบ้านทรายมูล สังกัด สพฐ. ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา 
  - โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สังกัด สพฐ. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
            ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  - โรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัด ศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

5) พื้นที่ตั้งสถาบันศาสนา   55.95 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 3.29 ของพ้ืนที่ สถาบันศาสนาของชุมชน
เทศบาลต าบลหางดง ประกอบด้วย 

 - วัดสุวรรณประดิษฐ์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านช่างค า 
 - วัดก าแพงงาม   ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านก าแพงงาม 
 - วัดทรายมูล   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านทรายมูล 
 - วัดประสาทธรรม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านแม่ขัก 

นอกจากนี้ยังมีสุสานจ านวน 3 แห่ง (สุสานแม่ขัก, สุสานสันดวงดี, สุสานบ้านดง) การใช้ที่ดินประเภทนี้ 
กระจายอยู่ทั่วไปตามแนวเหนือและใต้ของชุมชน 

6) พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ  16.49 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.97 ของพ้ืนที่  ส่วนใหญ่จะเกาะกลุ่มไป
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108  การใช้ที่ดินประเภทนี้ประกอบด้วย 

 - ที่ท าการอ าเภอหางดง 
 - ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขหางดง 
 - สถานีต ารวจภูธรหางดง 
 - ส านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง 
 - ส านักงานเกษตรอ าเภอหางดง 
 - โรงพยาบาลหางดง 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่เขตท่ี 4  
 - ห้องสมุดประชาชนอ าเภอหางดง 
 - อาคารชุมสายโทรศัพท์ 
 - อาคารส านักงานเทศบาลต าบลหางดง   เป็นต้น 



 

7) พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ว่าง  425.93 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.05 ของพ้ืนที่  พ้ืนที่ส่วนใหญ่
ของชุมชนเทศบาลต าบลหางดงมีพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะการท านาและสวน ซึ่งกระจายอยู่รวมพ้ืนที่
ชุมชนเมือง 

 ตาราง   แสดงการใช้ที่ดิน พ.ศ. ๒๕60 ผังเมืองชุมชนเทศบาลต าบลหางดง อ าเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ 

ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

๑) ที่อยู่อาศัยหนาแน่น 681.07 40.06 

๒) พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย 452.12 26.59 

๓) อุตสาหกรรม 26.75 1.57 

๔) ชนบทและเกษตรกรรม 425.93     25.05 

5) สถาบันการศึกษา 40.48 2.38 

6) สถาบันศาสนา 55.95 3.29 

7) สถาบันราชการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 16.49 0.97 

รวม ๑,๖๙๘.๗๙ ๑๐๐.๐๐  
2.72 ตร.กม. ๑๐๐.๐๐ 

 
แผนภูมิ   แสดงสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕60 ผังเมืองชุมชนเทศบาลต าบลหางดง 
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๑) ท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่น

๒) พาณิชยกรรมและท่ีอยูอ่าศยั

๓) อตุสาหกรรม

๔) ชนบทและเกษตรกรรม

5) สถาบนัการศึกษา

6) สถาบนัศาสนา

7) สถาบนัราชการการสาธารณปูโภคและ
สาธารณปูการ



 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้้า  จ านวน 6 แห่ง   ได้แก่ 
 - ล าเหมืองแม่ท่าช้าง หมู่ 1 ต.หางดง 
 - ล าเหมืองแม่ค าลม 
 - คลองชลประทาน 22 ซ้าย 
 - คลองชลประทาน 1 ซ้าย 22 ซ้าย 
 - ล าเหมืองแม่ขัก 
 - ล าเหมืองจอมทอง หมู่ 9 ต.หางดง 

2. ด้านการเมือง / การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

- เนื้อท่ี  ประมาณ  2.72  ตารางกิโลเมตร  หรือ 1,700 ไร่ 

- จ านวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน     ดังนี้ 
หมู่ที่ 1 บ้านช่างค า (บางส่วน)  (ชุมชนบ้านช่างค าน้อย) เนื้อท่ี  0.118  ตร.กม. (73.75 ไร่) 

 หมู่ที่ 2 บ้านล้อง (ทั้งหมด)       เนื้อท่ี 0.572  ตร.กม. (357.50 ไร่) 
 หมู่ที่ 3 บ้านก าแพงงาม (ทั้งหมด)       เนื้อท่ี 0.653  ตร.กม. (408.125 ไร่) 
 หมู่ที่ 4 บ้านทรายมูล (ท้ังหมด)    เนื้อท่ี 0.174  ตร.กม. (108.75 ไร่) 
 หมู่ที่ 5 บ้านแม่ขัก (บางส่วน)  (ชุมชนบ้านแม่ขัก)  เนื้อท่ี 0.856  ตร.กม. (535 ไร่) 
 หมู่ที่ 9 บ้านดง (บางส่วน)    เนื้อที่ 0.347  ตร.กม. (216.875 ไร่) 

 2.2 การเลือกตั้ง 
 -  สถิติข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ในเขตเทศบาลต าบลหางดง อ าเภอหางดง  
แบ่งออกเป็น 2 เขต มีผู้แทนได้เขตละ 6 คน โดยแต่ละเขตแบ่งได้ ดังนี้ 
 เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย  หมู่ 1 ชุมชนบ้านช่างค าน้อย (พ้ืนที่บางส่วน)  
     หมู่ 2 บ้านล้อง 
     หมู่ 3 บ้านก าแพงงาม (ฝั่งวัดก าแพงงาม) 

หมู่ 9 บ้านดง (พื้นท่ีบางส่วน) 

 เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย  หมู่ 3 บ้านก าแพงงาม (ฝั่งที่ว่าการอ าเภอหางดง)  
     หมู่ 4 บ้านทรายมูล 

หมู่ 5 ชุมชนบ้านแม่ขัก (พ้ืนที่บางส่วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ปี พ.ศ. 
เลือกตั้ง 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชกิสภาท้องถิ่น  

ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
(คน) 

ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
(คน) 

ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
(คน) 

ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
(คน) 

เขต 1 เขต 2 รวม เขต 1 เขต 2 รวม เขต 1 เขต 2 รวม เขต 1 เขต 2 รวม 
2547 1,457 1,673 3,130 1,234 1,181 2,415 1,457 1,673 3,130 1,234 1,181 2,415 

2551   3,659   2,452 2,158 1,501 3,659 1,335 1,112 2,447 

2555 2,534 1,598 4,132 1,524 1,203 2,727 2,531 1,598 4,129 1,524 1,203 2,727 

 
สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลหางดง 

 ๑. นางกัญญา  ปัญญา   ประธานสภาเทศบาลต าบลหางดง 
 ๒. นายนิพนธ์  ธีรภานุสรณ์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลหางดง  
 ๓. นายสุรศักดิ์  ศรีเมืองกลาง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  ๑ 
 ๔. นายกนก  วุฒิสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  ๑ 
 ๕. นายจาตุรนต์  ดวงแสง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  ๑ 
 ๖. นายวสันต์  ไชยวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  ๑ 
 ๗. นายวิพัฒน์  ต่อใจ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  ๑ 
 ๘. นายก๋องค า  ฝนห่าแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  ๒ 
 ๙. นายเจริญ  ใบงิ้ว   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  ๒ 
 ๑๐. นายอุไดย  ฐานันดรกุล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  ๒ 
 ๑๑. นายสุรศักดิ์  ไชยงาม   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  ๒ 
 ๑๒. นายสมชาย   สิทธิมา   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  ๒ 
 

 คณะผู้บริหารเทศบาลต้าบลหางดง 
 ๑. นายจ ารูญ  เร่งถนอมทรัพย์  นายกเทศมนตรีต าบลหางดง 
 ๒. นายศาสตรา  ใบงิ้ว   รองนายกเทศมนตรีต าบลหางดง 
 ๓. นายสุทัศน์    ญาณภาพ  รองนายกเทศมนตรีต าบลหางดง 
 ๔. นางจรวยพร  เร่งถนอมทรัพย์  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลหางดง 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร 
       -  ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน  ณ  เดือนกันยายน พ.ศ. 2560  แยกเป็น  เพศชาย  3,389  คน  เพศหญิง  

3,911  คน  รวมจ านวน  7,300  คน  จ านวนครัวเรือน  3,519  ครัวเรือน  ความหนาแน่นของประชากร 
2,684 คนต่อตารางกิโลเมตร 

       - ในเขตเทศบาลต าบลหางดง มี 2 ชุมชน และ 4 หมู่บ้าน ดังนี้ 
ชื่อชุมชน / หมู่บ้าน จ้านวนครัวเรือน หญิง ชาย 

1  ชุมชนบ้านช่างค าน้อย           
             (พ้ืนที่บางส่วน) 

192  ครัวเรือน 145 คน 103 คน 

2  บ้านล้อง – สันฟ้างาม 1,328  ครัวเรือน 1270 คน 1015 คน 
3  บ้านก าแพงงาม 893  ครัวเรือน 1,383 คน 1,333 คน 
4  บ้านทรายมูล 242  ครัวเรือน 276 คน 205 คน 

5  ชุมชนบ้านแม่ขักพัฒนา 
             (พ้ืนที่บางส่วน) 

507  ครัวเรือน 489 คน 475 คน 

9  บ้านดง (พ้ืนที่บางส่วน) 357  ครัวเรือน 348 คน 258 คน 

รวม 3,519 ครัวเรือน 3,911 คน 3,389 คน 

  หมายเหตุ   :   ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 
  ที่มา      :   งานทะเบียนราษฎร์ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหางดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

1.1 จ้านวนประชากรจ้าแนกตามระดับการศึกษา ปี 2559 
 

ระดับการศึกษา เพศ 
รวม (คน) % 

ชาย (คน) % หญิง (คน) % 
ไม่เคยศึกษา 66 3.79 91 4.27 157 4.05 
อนุบาล/ศพด. 52 2.99 40 1.88 92 2.38 
ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษา 235 13.49 353 16.56 588 15.18 
จบชั้นประถมศึกษา 
(ป.4 , ป.7 , ป.6) 

209 12.0 274 12.86 483 12.47 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
(มศ.1-3 , ม.1-3) 

218 12.51 244 11.45 462 11.93 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มศ.4-5 , ม.4-6 , ปวช.) 

303 17.39 305 14.31 608 15.70 

อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 124 7.12 105 4.93 229 5.91 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 434 24.91 619 29.05 1,053 27.19 
สูงกว่าปริญญาตรี 101 5.80 100 4.69 201 5.19 

รวม 1,742 100.00 2,131 100.00 3,873 100.00 

  หมายเหตุ   :   ข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 
  ที่มา      :   ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานเพ่ือการพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2559 
                                           กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลต าบลหางดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  1.2 สังกัดท้องถิ่น 
 

สังกัดท้องถิ่น 
ปี 2557 ปี 2558 

จ้านวน 
ห้องเรียน 

จ้านวน 
นักเรียน 

จ้านวน
ห้องเรียน 

จ้านวนนักเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ห้องเรียน 50 คน 1 ห้องเรียน 50 คน 
โรงเรียนเทศบาลหางดง 
(ประชาคมสร้างสรรค์) 
1. ชั้นอนุบาล 1  
2. ชั้นอนุบาล 2 
3. ชั้นอนุบาล 3 
4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
6. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
7. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
8. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 
 

3 ห้องเรียน 
3 ห้องเรียน 
3 ห้องเรียน 
3 ห้องเรียน 
3 ห้องเรียน 
2 ห้องเรียน 
2 ห้องเรียน 

 

 
 

62 คน 
71 คน 
80 คน 
95 คน 
72 คน 
72 คน 
49 คน 

 

 
 

3 ห้องเรียน 
3 ห้องเรียน 
3 ห้องเรียน 
3 ห้องเรียน 
3 ห้องเรียน 
3 ห้องเรียน 
2 ห้องเรียน 
2 ห้องเรียน 

 
 

71 คน 
65 คน 
69 คน 
93 คน 

100 คน 
74 คน 
72 คน 
52 คน 

 
  1.3 สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ 
   1.3.1 ระดับอนุบาล และประถมศึกษา จ านวน  1 แห่ง 

- โรงเรียนบ้านทรายมูล  จ านวน        260       คน 
   1.3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  1 แห่ง 

- โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ์  

4.2 สาธารณสุข 
1) โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่ (ถ้ามี) สังกัด กระทรวงสาธารณสุข 

ท้องถิ่น  จ านวน  -  แห่ง   เตียงคนไข้ จ านวน    -  เตียง 
เอกชน   จ านวน  -  แห่ง   เตียงคนไข้ จ านวน    -  เตียง 
รัฐบาล   จ านวน  1  แห่ง  เตียงคนไข้ จ านวน  98  เตียง 

  2) ศูนย์บริการสาธารณสุข  จ านวน -   แห่ง 
                     3) คลินิกเอกชน    จ านวน 5  แห่ง 
  4) บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่   ประกอบด้วย  
   1) แพทย์    10 คน 
   2) ทันตแพทย์        6 คน 
   3) เภสัชกร      8 คน 
   4) พยาบาลวิชาชีพ                    80 คน 
   5) เทคนิคการแพทย์     3 คน 
   6) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์   3 คน 
   7) นักรังสีการแพทย์              1 คน 
   8) นักกายภาพบ าบัด     2 คน 



 

   9) นักกิจกรรมบ าบัด   1 คน 
          10) นักวิชาการสาธารณสุข     4 คน 
          11) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน    2 คน    
          12) เจ้าพนักงานเวชสถิติ            2 คน 
          13) เจ้าพนักงานธุรการ    2 คน 
          14) นักวิชาการการเงินและบัญชี           1 คน 
          15) ลูกจ้างประจ า      7 คน 
             16) ลูกจ้างชั่วคราว        124 คน 

  5) ผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่   
  ท้องถิ่น – คน            ผู้ป่วยใน – คน    ผู้ป่วยนอก – คน 

   เอกชน –  คน            ผู้ป่วยใน – คน    ผู้ป่วยนอก – คน 
   รัฐบาล จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลหางดง   

ปีงบประมาณ 2556 
   ผู้ป่วยนอก   4,447 คน / 22,500 ครั้ง 
   ผู้ป่วยใน   2,116 คน / 3,151 ครั้ง 

   ปีงบประมาณ 2557 
ผู้ป่วยนอก   43,765 คน / 135,882 ครั้ง 

   ผู้ป่วยใน   4,375 คน / 6,104 ครั้ง 

6) สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค) 5 อันดับแรก ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่   
  ผู้ป่วยนอก 
  1. ความดันโลหิตสูง  
  2. เบาหวานร่วมกับโรคทางไต 
  3. คลอเลสเตอรอลสูง 
  4. เบาหวานธรรมดา 
  5. ไขมันในเลือดสูง 
  ผู้ป่วยใน 
  1. ความดันโลหิตสูง 
  2. ท้องร่วง 

3. ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 
  4. โลหิตจาง 
  5. ปอดบวม 
 
 
 
 
 



 

7) สาเหตุการเสียชีวิตที่ส าคัญ  5  อันดับแรก  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2557 
 

สาเหตุการเสียชีวิต 
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

1. โรคมะเร็ง 1. โรคมะเร็ง 1. โรคชราภาพ , ภาวะติด
เชื้อในกระแสเลือด 

2. โรคหัวใจ 2. โรคหัวใจ 2. โรคหัวใจ 
3. โรคปอด , ติดเชื้อใน
กระแสเลือด 

3. โรคปอด , ติดเชื้อใน
กระแสเลือด 

3. โรคหลอดเลือดสมอง , 
อุบัติเหตุ , ทางเดินอุดกั้น
เฉียบพลันจากการส าลัก
อาหาร 

4. โรคชราภาพ 4. โรคชราภาพ 4. โรคมะเร็ง , โรคปอด , 
โรคไต , ตับแข็ง , เบาหวาน 
, ฆ่าตัวตาย 

5. โรคตับ , โรคหลอดเลือด
สมอง 

5. โรคตับ , โรคหลอด
เลือดสมอง 

 

  หมายเหตุ   :   ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 
  ที่มา      :   โรงพยาบาลหางดง  

  8) รถพยาบาล และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
                         ยี่ห้อ TOYOTA VIGO CHAMP ช่วงยาว สีขาว เครื่องยนต์ 2494 ซีซี เลขตัวถัง
MROCR12GX0258792  เลขเครื่อง 2KD-S152226  ราคา 1,100,000 บาท  ได้รับบริจาคจาก บริษัท 
ซัมมิท โกลบอล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 

4.3 อาชญากรรม 

4.4 ยาเสพติด 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

 ผู้สูงอายุ  จ้านวน  797          คน 

 ช่วงอายุ 60 – 69 ป ี  จ านวน  489    คน 

ช่วงอายุ 70 – 79 ป ี  จ านวน  207    คน 

ช่วงอายุ 80 – 89 ป ี  จ านวน    87    คน 

ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป  จ านวน    14    คน 

ผู้พิการ    จ้านวน  116  คน 

ผู้ป่วยเอดส์   จ้านวน    15  คน 

  หมายเหตุ   :   ข้อมูล ณ ปีงบประมาณ 2560 
  ที่มา      :   กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลหางดง 



 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  1) ถนน   จ านวน     57     สาย 

2) การคมนาคมขนส่งมวลชน  มีรถยนต์แล่นผ่านตลอดทาง 
    - ถนนทางหลวงแผ่นดิน สายเชียงใหม่-ฮอด หมายเลข 108   
    - ถนนทางหลวงชนบท สายท่าขี้เหล็ก  

สภาพถนน โดยส่วนใหญ่พื้นผิวจราจรบนถนนสายหลักอยู่ในสภาพดี  
 ระบบและโครงข่ายถนน การเชื่อมโยงการจราจรระหว่างถนนแต่ละสาย ในเขตเทศบาลและชุมชน
นอกเขตเทศบาลที่ใกล้เคียงติดต่อกันได้โดยสะดวก ผิวจราจรอยู่ในสภาพดี ถนนภายในเทศบาลโดยส่วนใหญ่
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในอนาคตควรมีการปรับปรุงระบบถนน โดยก าหนดแนวทางเพ่ือรองรับและ
เชื่อมต่อการคมนาคมให้เป็นระบบและมีโครงข่ายที่ดียิ่งขึ้น 
 การขนส่งผู้โดยสาร ปัจจุบันเทศบาลต าบลหางดงไม่มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

 5.2 การไฟฟ้า 
รับผิดชอบและด าเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอหางดง  ในปัจจุบันสามารถให้บริการ

ได้ครอบคลุมทั่วทั้งเทศบาลต าบลหางดง 
  1) จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า   3,362    ครัวเรือน 
  2) พ้ืนที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า    100%  ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
  3) ไฟฟ้าสาธารณะ  (ไฟฟ้าส่องสว่าง)  ครอบคลุมถนน  57  สาย 
      - โคมไฟฟูลออเรสเซนยาว จ านวน  374  ดวง ครอบคลุมถนนภายในเขตเทศบาล 
      - โคมไฟกล่องสี่เหลี่ยมเล็ก จ านวน    92   ดวง ครอบคลุมถนนภายในเขตเทศบาล 
      - โคมไฟกล่องสี่เหลี่ยมใหญ่ จ านวน    53   ดวง (ของกรมทางหลวง) ครอบคลุม 

                ถนนสาย 108 ภายในเขตเทศบาล 
          - โคมไฟสามช่อ   จ านวน    184   ชุด ครอบคลุมถนนภายในเขตเทศบาล 
  หมายเหตุ   :   ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 
  ที่มา      :   กองช่าง  เทศบาลต าบลหางดง 

 5.3 การประปา    

ปัจจุบันการประปาภายในเขตเทศบาลต าบลหางดงรับผิดชอบและด าเนินการโดยบริษัท เอเบิล อินดัส
ตรีส์ จ ากัด ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลหางดง 

 5.4 โทรศัพท์ 
ในเขตเทศบาลต าบลหางดงมีการสื่อสารที่ส าคัญ ได้แก่ โทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมี

เครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, True 
  1) จ านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพ้ืนที่   จ านวน 1,510 หมายเลข 
  2) จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่             จ านวน      35  หมายเลข 
  3) จ านวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพ้ืนที่    จ านวน        1 แห่ง 

 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  1) ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข      จ านวน        1 แห่ง 



 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 

ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ คือ ข้าว ผักต่างๆ เช่น ผักกาด ผักบุ้ง เป็นต้น สวนล าไย สวนมะม่วง มี
การเลี้ยงสัตว์บ้างเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 6.2 การประมง  
 6.3 การปศุสัตว์      ส่วนใหญ่จะเลี้ยงไว้เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
 6.4 การท่องเที่ยว    ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล 
 6.5 อุตสาหกรรม 

มีการประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ ประเภทโรงงานท าเทียน จ านวนแรงงาน 20 คน และ
โรงงานท าพัดลมไอน้ า  จ านวนแรงงาน 15 คน 
  หมายเหตุ   :   ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 
  ที่มา      :   กองคลัง  เทศบาลต าบลหางดง 

 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 
  - ธนาคาร   จ านวน      8 แห่ง  
  - สถานีบริการน้ ามัน  จ านวน         5 แห่ง  
  - ตลาดสดเทศบาล  จ านวน      1 แห่ง 
  - ร้านค้าทั่วไป   จ านวน  200 แห่ง 

2) สถานประกอบการเทศพาณิชย์ 
- สถานธนานุบาลของรัฐ  จ านวน        1    แห่ง   
- อาคารพาณิชย์     จ านวน    92   คูหา 

3) สถานประกอบการด้านการบริการ 
- โรงแรม    จ านวน      2  แห่ง   
- คอนโด   จ านวน      1  แห่ง   
- สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 78 ราย 
- กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จ านวน 74 ราย 

  หมายเหตุ   :   ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 
  ที่มา      :   กองคลัง  เทศบาลต าบลหางดง 
     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลหางดง 

 

4) การพาณิชย์ของเทศบาล 
 ปัจจุบันเทศบาลต าบลหางดง มีการด าเนินกิจการเทศพาณิชย์ จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ สถานธนานุบาล 
เทศบาลต าบลหางดง เลขท่ี 15/2-3 หมู่ 4 ต าบลหางดง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
  หมายเหตุ   :   ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 
  ที่มา      :   กองคลัง  เทศบาลต าบลหางดง 



 

 5) กลุ่มอาชีพ 

ประเภทอาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) % 
ชาย (คน) % หญิง (คน) % 

เกษตรกรรม – ท านา 4 0.23 4 0.19 8 0.21 
เกษตรกรรม – ท าไร่ - - - - - - 
เกษตรกรรม – ท าสวน 7 0.40 2 0.09 9 0.23 
เกษตรกรรม – ประมง - - - - - - 
เกษตรกรรม – ปศุสัตว์ - - 1 0.05 1 0.03 
รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 242 13.89 267 12.53 509 13.14 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 28 1.61 31 1.45 59 1.52 
พนักงานบริษัท 38 2.18 53 2.49 91 2.35 
รับจ้างทั่วไป 560 32.15 720 33.79 1,280 33.05 
ค้าขาย 201 11.54 344 16.14 545 14.07 
ธุรกิจส่วนตัว 77 4.42 80 3.75 157 4.05 
อาชีพอ่ืน  
(นอกเหนือที่กล่าวแล้ว) 

14 0.80 24 1.13 38 0.98 

ก าลังศึกษา 379 21.76 358 16.80 737 19.03 
ไม่มีอาชีพ 192 11.02 247 11.59 439 11.33 

รวม 1,742 100.00 2,131 100.00 3,873 100.00 

  หมายเหตุ   :   ข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 
  ที่มา      :   ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2559 
                                                กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลต าบลหางดง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. เศรษฐกจิพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า) 
 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

จ านวนประชากร    6,881   คน (ที่มีข้อมูล) 
  ชาย   3,205  คน 
  หญิง   3,676  คน 
  จ านวนครัวเรือน  3,239  ครัวเรือน (ท่ีมีข้อมูล) 
  จ านวนหมู่บ้าน  5  หมู่บ้าน (ท่ีมีข้อมูล) 
  พ้ืนที่ทั้งหมด  1,627  ไร่ (ท่ีมีข้อมูล) 

 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
  ท านา   231.6  ไร่ 38 ครัวเรือน 
  ท าสวน   51.98  ไร่ 26 ครัวเรือน 
  ท าไร่   0  ไร่ - ครัวเรือน 

 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้้าทางการเกษตร 
จ านวน  15  แห่ง   แยกเป็น    คลอง     7 แห่ง 
    คลองชลประทาน   1 แห่ง 
    สระ    4 แห่ง 
    บ่อน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตร 3 แห่ง 

ภาพรวมความเพียงพอของน้ าทั้งหมด 

เพียงพอ  2  หมู่บ้าน  ได้แก่   หมู่ที่ 2 บ้านล้อง-สันฟ้างาม และ 
        หมู่ที่ 3 บ้านก าแพงงาม 

ไม่เพียงพอ  3  หมู่บ้าน   ได้แก่   หมู่ที่ 4 บ้านทรายมูล   
             หมู่ที่ 5 บ้านแม่ขักพัฒนา และ 
    หมู่ที่ 9 บ้านดง 



 

 

 7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ (หรือน้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

จ านวน  19  แห่ง  แยกเป็น  บ่อบาดาลสาธารณะ  จ านวน 5 แห่ง 
บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  จ านวน 1 แห่ง 
ระบบประปาภูมิภาค จ านวน 2 หมู่บ้าน 
แหล่งน้ าธรรมชาติ  จ านวน 11 แห่ง 

ภาพรวมความเพียงพอของน้ าทั้งหมด 

เพียงพอ  5  หมู่บ้าน   ได้แก่   หมู่ที่ 2 บ้านล้อง-สันฟ้างาม และ 
         หมู่ที่ 3 บ้านก าแพงงาม 

หมู่ที่ 4 บ้านทรายมูล   
             หมู่ที่ 5 บ้านแม่ขักพัฒนา และ 
    หมู่ที่ 9 บ้านดง 
ไม่เพียงพอ  0  หมู่บ้าน 

       

 



 

 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 

ศาสนา 
เพศ 

รวม (คน) % 
ชาย (คน) % หญิง (คน) % 

พุทธ 1,728 99.20 2,108 98.92 3,836 99.04 
คริสต์ 10 0.57 15 0.70 25 0.65 
อิสลาม 3 0.17 3 0.14 6 0.15 
ซิกส์ - - - - - - 
ฮินดู - - - - - - 
อ่ืนๆ 1 0.06 5 0.23 6 0.15 
รวม 1,742 100.00 2,131 100.00 3,873 100.00 

  หมายเหตุ   :   ข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 
  ที่มา      :   ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2559 
                                                 กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลต าบลหางดง 

- สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 
  1) วัดก าแพงงาม 
  2) วัดทรายมูล 
  3) วัดประสาทธรรม 
  4) วัดสุวรรณประดิษฐ์ 
 
 



 

 8.2 ประเพณีและงานประจ้าปี 
ก. ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  ประมาณเดือนเมษายน กิจกรรมสังเขป ท าหนังสือเชิญผู้สูงอายุ  

ในเขตเทศบาลที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป  มาร่วมพิธีรดน้ าด าหัวและขอพรจากท่าน 
ข. ประเพณีถวายเทียนพรรษา  ประมาณเดือนกรกฎาคมกิจกรรมสังเขป จัดเทียนและเครื่องถวาย

สังฆทานต่างๆ ดอกไม้  ธูปเทียนพร้อมจตุปัจจัยน าไปถวายวัดต่างๆ ในเขตเทศบาล 

 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น   
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนเทศบาลต าบลหางดง ได้แก่ การจักสาน ส่วนภาษาถิ่นเป็นภาษาพ้ืนเมือง 

(เหนือ) 

 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  หมู่ที่ 2   มีกลุ่มท าปุ๋ย, มีกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์, มีกลุ่มจักสาน 
  หมู่ที่ 3  มีกลุ่มสานถักกระเป๋าจากเชือกมัดฟาง 
  หมู่ที่ 4   มีกลุ่มท าขนมอบ, มีกลุ่มไข่เค็มไอโอดีน 
  หมู่ที่ 5   มีกลุ่มถ่านอัดแท่ง, มีกลุ่มครัวเรือนจักรสาน 

  หมายเหตุ   :   ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 
  ที่มา      :   กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลต าบลหางดง 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้้า 

 9.2 ป่าไม้ เทศบาลต าบลหางดงไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ ลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบ 

9.3 ภูเขา เทศบาลต าบลหางดงไม่มีพ้ืนที่ภูเขา  ลักษณะเป็นพื้นที่ราบ 

 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 1) การระบายน้้า 
  - พ้ืนที่น้ าท่วมขัง คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
  - ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ าท่วมขังนานที่สุด 1 วัน ประมาณช่วงฤดูมรสุม 
  - เครื่องสูบน้ า/ปั้มแช่ 
  ก.  เครื่องสูบน้ า      จ านวน  1  เครื่อง 
  ข.  ปั๊มแช่  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว   จ านวน  2  เครื่อง 
  ค.  ปั๊มแช่  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว   จ านวน  2  เครื่อง 
 2) ขยะ 
  - ปริมาณขยะ 10-13 ตัน / วัน 
  - รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม 6 คัน แยกเป็น (แยกตามขนาดบรรจุขยะ) 

   ก. รถยนต์คันที่ 1 รถเก็บขนขยะ ความจุ 6 ลบ.ม. (เปิดข้างเทท้าย)  
                         ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2536 
   ข. รถยนต์คันที่ 2 รับโอนรถเก็บขนขยะแบบเปิดข้างเทท้าย 
                                   จากกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คัน ขนาด 4 ลบ.ม. พ.ศ. 2555  



 

  ค. รถยนต์คันที่ 3 รถเก็บขนขยะแบบอัดท้าย ความจุ 10 ลบ.ม.  
          ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2541 

 ง. รถยนต์คันที่ 4 รถเก็บขนขยะแบบอัดท้าย ความจุ 6 ลบ.ม. 
              รับโอนจากกองบริการรักษาความสะอาด  ส านักรักษาความสะอาด                        
              กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 5 มี.ค. พ.ศ. 2541 

จ. รถยนต์คันที่ 5 รถเก็บขนขยะแบบอัดท้ายและระบบไฮโดรลิค  
    ความจุ 10 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2549 
ฉ. รถยนต์คันที่ 6  รถเก็บขนขยะแบบอัดท้ายและระบบไฮโดรลิค   
    ความจุ 10 ลบ.ม. รับบริจาคจาก บ้านรุ่งอรุณ พ.ศ. 2551 

         -  ขยะที่เก็บขนได้  จ านวน 40 ลบ.ม. / วัน (10-13 ตัน/วัน) 
           -  ขยะที่ก าจัดได้ จ านวน  -   ลบ.ม. / วัน 

           ก าจัดขยะโดยวิธี           
  กองบนพื้น   กองบนพื้นแล้วเผา 
  ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ   หมักปุ๋ย 
  เผาในเตาเผาขยะ   อ่ืนๆ จ้างเอกชนน าไปทิ้ง 

 

10. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
 1.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1) สถิติเพลิงไหม้ในรอบปีในเขตพ้ืนที่  ( เดือน มิ.ย. 2558 – พ.ค. 2559 )    
 - ไฟไหม้หญ้า     จ านวน     3  ครั้ง 
 - ไฟไหม้รถยนต์    จ านวน     1  ครั้ง 
 - ไฟไหม้บ้าน   จ านวน     -  ครั้ง 
 - ไฟไหม้สายไฟ ไฟฟ้าช็อต จ านวน     5  ครั้ง 
2) ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา   
  คิดเป็นผู้เสียชีวิต - คน บาดเจ็บ - คน ทรัพย์สินมูลค่า 50,000 บาท 
3) อุปกรณ์ เครื่องมือ ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      รถยนต์ดับเพลิงอาคาร  จ านวน 1 คัน  (แยกตามความจุน้ า) 
            ก. คันที่ 1 จุน้ าได ้4,000 ลติร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2549 ราคา 3,946,160 บาท 
      รถบรรทุกน้้า     จ านวน 2 คัน  (แยกตามขนาดจุน้ า) 
  ก. คันที่ 1 จุน้ าได้ 5,000 ลติร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2536 ราคา 835,000 บาท 

  ข. คันที่ 2 จุน้ าได้ 10,000 ลิตร รับโอนจากกรมการปกครอง  พ.ศ. 2549         
    รถบรรทุกติดเครน 

            ก. คันที่ 1 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2547   ราคา 1,800,000 บาท 
      รถยนต์เคลื่อนที่เร็ว 
            ก. คันที่ 1 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2548   ราคา 1,280,000 บาท 
 
 



 

  4) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม    จ านวน    39    ถัง 
  5) พนักงานดับเพลิง       จ านวน      6    คน 
  6) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน     จ านวน    89    คน 
  7) การฝึกซ้อมแผนป้องกันฯ      เดือนละ  1-2   ครั้ง  

 2. อุทกภัย 
  - น้ าท่วม จ านวน - ครั้ง  

 3. วาตภัย 
  - ต้นไม้หักโค่น จ านวน 3 ครั้ง (เดือน มิ.ย. 2558 – พ.ค. 2559) 

  หมายเหตุ   :   ข้อมูล ณ เดือน พ.ค. พ.ศ. 2559 
  ที่มา      :   ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหางดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2557 
เทศบาลต าบลหางดง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

           

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
จ านวน 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
จ านวน 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 86 87,220,000.00 31 11,098,300.00 28 7,865,463.06 28 7,865,463.06 28 7,865,463.06 

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน  

4 7,813,000.00 3 1,759,500.00 2 1,749,500.00 2 1,749,500.00 2 1,749,500.00 

การบริหารจัดกาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

6 103,000.00 2 40,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 

การอนุรักษฟ์ื้นฟูและสืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

13 1,495,860.34 11 926,890.34 10 875,640.00 10 875,640.00 10 875,640.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

75 31,280,000.00 45 7,360,280.00 24 5,308,216.47 24 5,308,216.47 24 5,308,216.47 

การจัดระเบียบภายในชุมชน และการ
สร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

11 242,000.00 8 168,600.00 4 96,000.00 4 96,000.00 4 96,000.00 

การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมือง 
ที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

13 379,500.00 12 332,000.00 7 242,505.00 7 242,505.00 7 242,505.00 



 



ส่วนที่ 2   
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 

 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 
 1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
  ►การตั้งงบประมาณ 
 

ข้อมูลด้านงบประมาณการคลัง 
การบริหารงบประมาณรายรบั 3 ปยี้อนหลัง (ปีงบประมาณ 2557 – 2559) 

เทศบาลต าบลหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
หมวด รายงานรายรับ 

ปี 2557 
จ านวนเงิน (บาท) 

รายงานรายรับ 
ปี 2558 

จ านวนเงิน (บาท) 

รายงานรายรับ 
ปี 2559 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมวดภาษีอากร 29,041,953.58 32,743,085.27 32,875,811.00 
 

1. ภาษีจัดเกบ็เอง 4,355,298.16 4,407,056.25 4,329,315.36 

2. ภาษีรัฐบาลจัดสรร   24,686,655.42 28,336,029.02 28,546,495.64 
 

หมวดค่าธรรมเนียม 2,151,762.10 2,641,694.50 1,826,295.80 
 

1. ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม    2,151,762.10 2,641,694.50 1,826,295.80 
 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 8,045,486.83 7,921,845.89 7,949,023.86 
 

1. รายได้จากทรัพย์สิน   8,045,486.83 7,921,845.89 7,949,023.86 
 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย ์ 

2,117,338.08 1,783,974.94 1,813,613.32 
 

1. รายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย ์  

2,117,338.08 1,783,974.94 1,813,613.32 
 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  327,890.00 1,290,008.82 177,442.20 
 

1. รายได้เบ็ดเตล็ด    327,890.00 1,290,008.82 177,442.20 
 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  16,758,203.00 32,995,836.81 29,888,247.58 
 

1. เงินอุดหนุนทั่วไปลดช่องว่าง
ทางการคลัง 

0.00 0.00 0.00 

2. เงินอุดหนุนทั่วไป 
ตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 

0.00 0.00 0.00 

3. เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการ
ด าเนินภารกิจถ่ายโอนตาม
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก ่อปท.

16,758,203.00 31,896,255.81 23,053,890.00 
 



(ก าหนดวัตถุประสงค์) 

4. เงินอุดหนุนที่ไปอื่นๆ 
นอกเหนือจากรายการข้างต้น 

0.00 1,099,581.00  6,834,357.58 
 

หมวดเงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ  

8,122,926.00 22,047,157.00 6,561,775.45 
 

1. เงินอุดหนุนด้านการศึกษา 1,907,926.00 0.00 0.00 

2. เฉพาะกจิจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

6,215,000.00 22,027,157.00 6,561,775.45 
 

3. เฉพาะกจิจาก 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

0.00 0.00 0.00 

4. เฉพาะกจิจากการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย 

0.00 0.00 0.00 

5. เฉพาะกจิการเคหะแห่งชาต ิ 0.00 0.00 0.00 

6. เฉพาะกจิจากกระทรวง
สาธารณสุข 

0.00 0.00 0.00 

7. เฉพาะกจิจากกรมโยธาธกิาร
และ 
ผังเมือง 

0.00 0.00 0.00 

8. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่นๆ 
นอกเหนือจากรายการข้างต้น 

0.00 20,000.00 0.00 

หมวดเงินกู้  0.00 0.00 21,353,000.00 

1. เงินกู้ (ก.ส.ท. หรือ  
ก.ส.อ. หรือสถาบันการเงิน หรือ
อื่นๆ) 

0.00 0.00 21,353,000.00 
 

2. เงินกู้กองทุนสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 

หมวดรายรับอ่ืนๆ 19,343.00 0.00 0.00 

1. รายรับอื่นๆ   19,343.00 0.00 0.00 

หมวดบัญชีเงินสะสม 49,662,567.26 57,221,039.12 60,014,829.41 
 

1. ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน
กันยายมของปีงบประมาณ 

42,172,238.30 48,828,029.79 51,359,430.66 
 

 

2. ยอดเงินทุนส ารองสะสม ณ วัน
สิ้นเดือนกันยายมของ
ปีงบประมาณ 

7,490,328.96 8,393,009.33 8,655,398.75 
 

     

รวมทั้งสิ้น 116,247,469.85 158,644,642.35 162,460,038.62 

 

  หมายเหตุ   :   ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 
  ที่มา      :   รายงานรายรับ ปี 2557 – 2559  
     ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครอง 

                                      ส่วนท้องถิ่น (e-plan) 
 
 
 
 



การบริหารงบประมาณรายจ่าย 3 ปียอ้นหลัง (ปีงบประมาณ 2557 – 2559) 
เทศบาลต าบลหางดง  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 

หมวด จ านวนเงิน (บาท) จ านวนเงิน (บาท) จ านวนเงิน (บาท) 
 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

หมวดรายจ่ายงบกลาง  6,607,123.69 11,870,118.92 12,901,660.45 

1. เงินช่วยเหลือค่าท าศพ 0.00 0.00 0.00 

2. ค่าช าระหนี้เงินต้นและดอกเบีย้ 5,120,670.12 4,092,284.34 4,464,411.45 

3. รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน 181,148.07 192,216.94 192,103.00 

4. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(ก.บท.) 

817,801.50 940,336.64 930,940.00 
 

5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 415,504.00 338,581.00 442,278.00 

6. เงินส ารองจ่าย 0.00 0.00 0.00 

7. เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 0.00 0.00 0.00 

8. เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 0.00 0.00 0.00 

9. อื่นๆ นอกเหนอืจากรายการขา้งต้น 72,000.00 6,306,700.00 6,871,928.00 

หมวดรายจ่ายประจ า 39,922,742.48 51,664,988.76 48,128,385.58 

1. เงินเดือน 11,894,218.48 12,535,688.52 14,120,268.49 

2. ค่าจ้างประจ า 985,200.00 1,215,580.00 1,024,140.00 

3. ค่าจ้างชั่วคราว 8,817,061.67 7,013,306.87 9,537,220.95 

4. ค่าตอบแทน (ก.บท.) 1,914,926.50 1,082,530.52 1,379,225.00 

5. ค่าใช้สอย 9,668,425.07 16,595,371.66 16,066,391.90 

6. ค่าวัสดุ 3,522,535.13 3,375,471.54 3,409,990.57 

7. ค่าสาธารณูปโภค 1,596,773.57 1,709,668.10 1,506,483.67 

8. เงินอุดหนุน 1,490,937.06 1,223,000.00 1,052,000.00 

9. อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 32,665.00 6,914,371.55 32,665.00 

หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน  21,449,960.68 38,609,517.00 42,642,332.27 

1. ค่าครุภัณฑ์ 939,626.68 4,768,160.00 7,009,530.06 

2. ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 8,007,156.00 11,615,200.00 5,348,300.00 

3. จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 8,122,926.00 22,027,157.00 6,561,775.45 

4. จ่ายจากเงินสะสม 4,380,252.00 199,000.00 2,369,726.76 

5. จ่ายจากเงินกู ้ 0.00 0.00 21,353,000.00 

6. อื่นๆ นอกเหนอืจากรายการขา้งต้น 0.00 0.00 0.00 

รวมทั้งสิ้น 67,979,826.85 102,144,624.68 103,672,378.30 

 หมายเหตุ  :  ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 
 ที่มา       :  รายงานรายจ่าย ปี 2557 – 2559  ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครอง 
                ส่วนท้องถิ่น (e-plan) 
 



 
 

1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
►ปีงบประมาณ 2557 
►การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงปริมาณ 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) (เฉพาะปี 2557) 
 กับโครงการในเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2557  และโครงการที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 

ยุทธศาสตร ์
โครงการในแผนพัฒนา 
สามปี (พ.ศ.2557) 

โครงการในเทศบัญญตัิ
ปีงบประมาณ 2557 

โครงการที่ได้มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 2557 

 จ านวน 

โครงการ 

จ านวน 

งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

จ านวน 

งบประมาณ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 75 24,582,000.00 31 11,098,300.00 28 7,865,463.06 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ความยั่งยืน 

3 3,713,000.00 3 1,759,500.00 2 1,749,500.00 

ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและ
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

6 103,000.00 2 40,000.00 1 20,000.00 

ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

12 660,000.00 11 926,890.34 10 875,640.00 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสใน
สังคม 

56 11,935,000.00 45 7,360,280.00 24 5,308,216.47 

ด้านการจัดระเบียบภายในชุมชน 
และการสร้างความร่วมมือในการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

11 242,000.00 8 168,600.00 4 96,000.00 

ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดีด้วยนวัตกรรมการ
บริหารท่ีเหมาะสม 

14 379,500.00 12 332,000.00 7 242,505.00 

รวมจ านวน 7 ยุทธศาสตร์ 177 41,614,500.00 112 21,685,570.34 76 16,157,324.53 

คิดเปน็ร้อยละ   63.28 52.11 42.94 38.83 
 

เทศบาลต าบลหางดง ได้ก าหนดจ านวนแผนงาน / โครงการ ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557) จ านวน 
177 โครงการ งบประมาณ 41,614,500 บาท ปรากฏในเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2557 จ านวน 112 โครงการ 
งบประมาณ 21,685,570.34 บาท  คิดเป็นร้อยละ 63.28 ของจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 
ที่ปรากฏในเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2557 

 
 
 



และเป็นโครงการที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 จ านวน 76 โครงการ งบประมาณ 16,157,324.53 
บาท คิดเป็นร้อยละ 67.86 ของจ านวนโครงการในเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2557 ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2557 และคิดเป็นร้อยละ 42.94 ของจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557) ที่ได้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี 2557 

ในปี 2557 เทศบาลต าบลหางดง ได้ด าเนินโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณในด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคมมากเป็นล าดับแรก  ล าดับที่สอง ได้แก่ ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน  ล าดับที่สาม ได้แก่ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหาร
ที่เหมาะสม  ล าดับที่สี่ ได้แก่ ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ล าดับท่ีห้า ได้แก่ ด้านการจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  ล าดับที่หก  ได้แก่ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  
และล าดับที่เจ็ด  ได้แก่   ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

 การบริหารงบประมาณ  ได้เน้นด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานมากเป็นล าดับแรก  ล าดับที่สอง 
ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  ล าดับที่สาม ได้แก่ ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  ล าดับที่สี่ ได้แก่ ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ล าดับที่ห้า ได้แก่ ด้านการพัฒนาการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม  ล าดับที่หก ได้แก ่ด้านการจัดระเบียบภายใน
ชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย   และล าดับที่เจ็ด ได้แก่ ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

 และการเบิกจ่ายงบประมาณ  ได้เน้นด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานมากเป็นล าดับแรก  ล าดับที่
สอง ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  ล าดับที่สาม ได้แก่ ด้าน
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ล าดับที่สี่ ได้แก่ ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม   ล าดับที่ห้า ได้แก่ ด้านการจัด
ระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย  ล าดับที่หก ได้แก่ ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  และล าดับที่เจ็ด ได้แก่ ด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 จากโครงการพัฒนาที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2557 จ านวน 76 โครงการ สามารถสรุปความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ดังนี้ 

 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มีโครงการที่
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ จ านวน  20 โครงการ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ 
 ตาม 

แผนฯ 
แล้ว 
เสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนนิการ 

รอด าเนนิการ ยกเลิก 

1. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 7 7 - - - 
2. การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 10 10 - - - 
3. ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหาร 
และพลังงาน 

- - - - - 

4. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
และยั่งยืน 

2 2 - - - 

5. การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ 
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

- - - - - 

6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 1 1 - - - 
รวม 20 20 - - - 

  * โครงการที่ไม่สอดคล้อง จ านวน 56 โครงการ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2557 – 2560)  
มีโครงการที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ จ านวน 48 โครงการ ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ตาม 
แผนฯ 

แล้ว 
เสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนนิการ 

รอด าเนนิการ ยกเลิก 

1. ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวมฯ 39 39 - - - 
2. ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่น  
และมีคุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  
หัตถสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเท่ียว 

7 7 - - - 

3. ยกระดับการพัฒนาการค้า การลงทุน มุ่งเน้น 
อุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัดประชุมและ 
นิทรรศการ อุตสาหกรรมบริการ การศึกษา และ 
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อรองรับการท่องเที่ยว 
และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2 2 - - - 

รวม 48 48 - - - 
 * โครงการที่ไม่สอดคล้อง จ านวน 28 โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ.2557 – 2560) มีโครงการที่สอดคล้อง 
ตามยุทธศาสตร์ จ านวน  76 โครงการ ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ตาม 
แผนฯ 

แล้ว 
เสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

รอด าเนินการ ยกเลิก 

1. การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

54 54 - - - 

2. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมปิัญญา  
จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง 

10 10 - - - 

3. ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และพลังงานสะอาด 

1 1 - - - 

4. การสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของ 
ประชาชน 

4 4 - - - 

5. การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย 
และเป็นธรรมในการให้บริการ 

7 7 - - - 

รวม 76 76 - - - 
 

4. นโยบายผู้บริหารเทศบาลต าบลหางดง มีโครงการที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์  
จ านวน 71 โครงการ ดังนี้ 

 

นโยบาย จ านวนโครงการ 

 
ตาม 

แผนฯ 
แล้ว 
เสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

รอด าเนินการ ยกเลิก 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 28 28 - - - 

2. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ 2 2 - - - 

3. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 24 24 - - - 

4. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 10 10 - - - 

5. ด้านบริหาร 7 7 - - - 

รวม 71 71 - - - 

* โครงการที่ไม่สอดคล้อง จ านวน 5 โครงการ 
 

►การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
เทศบาลต าบลหางดง ได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาภายใต้กรอบ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2557 – 2560) ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ.2557 – 2560) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 – 2561  นโยบาย
ผู้บริหารเทศบาลต าบลหางดง  และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหางดง พ.ศ. 2559 -  2563  โดย
ถือหลักในการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค มีการจัดท าโครงการและงบประมาณที่สะท้อนการท า งานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 



 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
- จัดท าโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จ านวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.32 ของ

โครงการที่ด าเนินการจริง โดยมีโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ มากที่สุด 3 อันดับ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของโครงการที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  และยุทธศาสตร์การ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2557 – 2560) 
- จัดท าโครงการที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จ านวน 48 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.16  

ของโครงการที่ด าเนินการจริง โดยมีโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ มากที่สุด 3 อันดับ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวมฯ คิดเป็นร้อยละ 81.25 ของโครงการที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์  รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า 
มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ หัตถสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว  และยุทธศาสตร์การยกระดับการ
พัฒนาการค้า การลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ อุตสาหกรรม
บริการ การศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) 
- จัดท าโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จ านวน 76 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการที่

ด าเนินการจริง โดยมีโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ มากที่สุด 3 อันดับ ดังนี้  ยุทธศาสตร์การ
สร้างความม่ังคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 71.05 ของโครงการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์  รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง และยุทธศาสตร์การสร้างประสิทธิภาพความโปร่ งใสเป็น
ประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ 

 

 นโยบายผู้บริหารเทศบาลต าบลหางดง 
- จัดท าโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารเทศบาล จ านวน 71 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.42 

ของโครงการที่ด าเนินการจริง โดยมีโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านต่างๆ มากท่ีสุด 3 อันดับ ดังนี้  นโยบาย
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน คิดเป็นร้อยละ 39.44 ของโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  รองลงมาได้แก่  
นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  และนโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



►ปีงบประมาณ 2558 
►การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงปริมาณ 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) (เฉพาะปี 2558) 
กับโครงการในเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2558  และโครงการที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 2558 

ยุทธศาสตร ์

โครงการในแผนพัฒนา 
สามปี (พ.ศ.2558) 

โครงการในเทศบัญญตัิ
ปีงบประมาณ 2558 

โครงการที่ได้มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 2558 

จ านวน 

โครงการ 

จ านวน 

งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

จ านวน 

งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 43 17,918,240.00 36 12,983,300.00 18 5,718,279.00 

2.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 1 10,000.00 1 10,000.00 0 0.00 

3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 820,000.00 2 820,000.00 0 0.00 

4.ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

12 1,714,000.00 11 1,208,660.00 10 1,121,124.14 

5.ด้านการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

89 30,470,000.00 62 10,269,500.00 35 7,341,733.82 

6.ด้านการป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม 

13 304,000.00 11 243,500.00 4 143,500.00 

7.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง
ท่ีดี 

40 6,170,100.00 36 6,003,700.00 24 2,986,295.97 

รวมจ านวน 7 ยุทธศาสตร์ 200 57,406,340.00 159 31,538,660.00 91 17,310,932.93 

คิดเปน็ร้อยละ   79.50 54.93 57.23 54.88 
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เทศบาลต าบลหางดง ได้ก าหนดจ านวนแผนงาน / โครงการ ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 8) 
จ านวน 200 โครงการ งบประมาณ 57,406,340 บาท ปรากฏในเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2558 จ านวน 
159 โครงการ งบประมาณ 31,538,660.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 79.50 ของจ านวนโครงการใน
แผนพัฒนาสามปี เฉพาะปี พ.ศ.2558 ที่ปรากฏในเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2558 และคิดเป็นร้อยละ 
54.93 ของจ านวนเงินงบประมาณ 

และเป็นโครงการที่ ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 2558 จ านวน 91 โครงการ งบประมาณ 
17,310,932.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.23 ของจ านวนโครงการในเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2558 ที่ได้
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 2558 และคิดเป็นร้อยละ 54.88 ของจ านวนเงินงบประมาณ 
 จากแผนการด าเนินงาน ปี 2558 รวมทั้งสิ้น 139 โครงการ งบประมาณ 29,225,281.00 บาท  
แยกเป็น 
 โครงการด าเนินการจริง จ านวน 93 โครงการ  ดังนี้ 
  - ด าเนินการแล้วเสร็จ 100%  จ านวน 90 โครงการ 
  - อยู่ระหว่างด าเนินการ   จ านวน   3 โครงการ 
 
 จากโครงการพัฒนาที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 จ านวน 91 โครงการ สามารถสรุปความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ดังนี้ 

 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มีโครงการที่
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ จ านวน  200 โครงการ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ 
 ตาม 

แผนฯ 
แล้ว 
เสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนนิการ 

รอด าเนนิการ ยกเลิก 

1. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 40 23 1 - 12 
2. การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 89 35 - - 27 
3. ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหาร 
และพลังงาน 

- - - - - 

4. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
และยั่งยืน 

44 18 2 - 16 

5. การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ 
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

25 14 - - 8 

6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2 - - - 2 
รวม 200 90 3 - 65 

  * โครงการที่ไม่สอดคล้อง จ านวน - โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2557 – 2560)  

มีโครงการที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ จ านวน 187 โครงการ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ตาม 
แผนฯ 

แล้ว 
เสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนนิการ 

รอด าเนนิการ ยกเลิก 

1. ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวมฯ 14 10 - - 1 
2. ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่น  
และมีคุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  
หัตถสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเท่ียว 

40 23 1 - 12 

3. ยกระดับการพัฒนาการค้า การลงทุน มุ่งเน้น 
อุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัดประชุมและ 
นิทรรศการ อุตสาหกรรมบริการ การศึกษา และ 
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อรองรับการท่องเที่ยว 
และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

133 53 2 - 44 

รวม 187 86 3 - 57 
 * โครงการที่ไม่สอดคล้อง จ านวน 13 โครงการ 

3. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) มีโครงการทีส่อดคล้องตามยุทธศาสตร์ 
จ านวน 200 โครงการ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ตาม 
แผนฯ 

แล้ว 
เสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

รอด าเนินการ ยกเลิก 

1. การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

133 53 2 - 44 

2. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมปิัญญา  
จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

12 10 - - - 

3. ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และพลังงานสะอาด 

2 - - - 2 

4. การสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของ 
ประชาชน 

13 4 - - 7 

5. การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย 
และเป็นธรรมในการให้บริการ 

40 23 1 - 12 

รวม 200 90 3 - 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
►การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

 เทศบาลต าบลหางดงมีการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ  เทศบาลต าบลหางดง ตั้งงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมการโอนเพ่ิมและโอนลด จ านวน 17,310,932.93 บาท จ านวน  
91 โครงการ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การเบิกจ่ายตามยุทธศาสตร์ พบว่ายุทธศาสตร์ที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต เบิกจ่าย 7,341,733.82 บาท , ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี เบิกจ่าย 2,986,295.97 บาท และยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เบิกจ่าย 
5,718,279.00 บาท ตามล าดับ 

2. การเบิกจ่ายตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ 
กองการศึกษา เบิกจ่าย 8,577,521.93 บาท , ส านักปลัดเทศบาล เบิกจ่าย 2,333,412 บาท และกองช่าง 
เบิกจ่าย 4,862,000 บาท ตามล าดับ 
 

►ปีงบประมาณ 2559 
►การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ งบประมาณ(บาท) 

แผนพัฒนา 3 
ปี           (ปี 

2559) 

ด าเนินการจริง        
(ปี 2559) 

ร้อยละ 
แผนพัฒนา 3 ปี   

(ปี 2559) 
งบประมาณด าเนินการ           

(ปี 2559) 
ร้อยละ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 26 20 76.92 10,718,000.00 8,754,150.00 81.68 

2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 4 4 100.00 2,800,000.00 2,800,000.00 100.00 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 1 33.33 840,000.00 20,000.00 2.38 

4. ด้านการศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

10 10 100.00 1,692,000.00 1,143,800.00 67.60 

5. ด้านการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

95 71 74.74 17,077,000.00 13,833,990.00 81.00 

6. ด้านการปอ้งกันบรรเทาสา
ธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม 

13 8 61.54 854,000.00 619,500.00 72.54 

7. ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

30 20 66.67 18,884,500.00 18,005,650.00 95.35 

รวม 181 134 74.03 52,865,500.00 45,177,090.00 85.46 



►การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 เทศบาลต าบลหางดงมีการวางแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ส าหรับปีงบประมาณ 
2559 ไว้จ านวน 181 โครงการ งบประมาณ 52,865,500.00 บาท ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   2) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  4) ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  5) ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  6) ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม  7) ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของเทศบาล
สามารถตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชน และเกิดการพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
 การน ายุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ของเทศบาลต าบลหางดง 
ไปสู่การปฏิบัติ พบว่าในปีงบประมาณ 2559 เทศบาลต าบลหางดงสามารถน าโครงการไปสู่การปฏิบัติได้ ดังนี้  

➢ น าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาเทศบาล ไปสู่การปฏิบัติเพื่อด าเนินการได้ทั้งหมด 134 
โครงการคิดเป็นร้อยละ 74.03 ของโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาปี 2559 ทั้งหมด (จ านวน 181 
โครงการ) 

➢ ใช้งบประมาณเพ่ือด าเนินการไปทั้งสิ้น 45,177,090.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.46 
ของงบประมาณในแผนพัฒนา ปี 2559 (จ านวน 52,865,500.00 บาท) 

เมื่อเปรียบเทียบการน าโครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติตามรายยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์
ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการน าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา ไปสู่การปฏิบัติได้มาก
ที่สุด คือ จ านวน 71 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 74.74 ของจ านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา (จ านวน 
95 โครงการ) รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีการน าโครงการ/กิจกรรม
ในแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้ จ านวน 20 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของจ านวนโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนา (จ านวน 30 โครงการ) 

และเม่ือเปรียบเทียบการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามรายยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมมากท่ีสุด คือ จ านวน 71 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 74.74 ของจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ (จ านวน 134 โครงการ) และ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีสัดส่วนการใช้เงินงบประมาณเพ่ือการด าเนินการมาก
ที่สุด คือ 18,005,650.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.35 ของงบประมาณท่ีใช้ไป (45,177,090.00 บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



►ปีงบประมาณ 2560 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

32.0 19.88 15,812,000.00 27.67 9.0 13.04 3,315,000.00 9.25 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

9.0 5.59 592,000.00 1.04 2.0 2.90 50,000.00 0.14 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.0 2.48 90,000.00 0.16 1.0 1.45 20,000.00 0.06 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การอนุรักษฟ์ื้นฟูและ 
สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

6.0 3.73 870,000.00 1.52 5.0 7.25 420,000.00 1.17 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

63.0 39.13 24,770,800.00 43.35 32.0 46.38 20,088,710.00 56.07 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การป้องกันบรรเทา 
สาธารณภยัและการรักษา
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 

14.0 8.70 424,000.00 0.74 5.0 7.25 71,000.00 0.20 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

33.0 20.50 14,580,500.00 25.52 15.0 21.74 11,863,000.00 33.11 

รวม 161.0   57,139,300.00   69.0   35,827,710.00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
►ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 

ล าดับ
ที ่

ข้อคิดเห็น สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม พอใจมาก 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม พอใจ 

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม พอใจมาก 

4 มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ พอใจมาก 

5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม พอใจมาก 

6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด พอใจ 

7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน 

พอใจมาก 

8 การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน  

9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 

►ปัญหาและอุปสรรคในการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
เทศบาลต าบลหางดง น าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้น้อย  เนื่องจากสาเหตุหลายประการ อาทิเช่น 
 งบประมาณ  เนื่องจากมีอยู่อย่างจ ากัด แต่มี โครงการพัฒนาเป็นจ านวนมากประกอบกับ 

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เทศบาลมีข้อจ ากัดของงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลน้อย
กว่าที่ประมาณการไว้มาก อีกทั้งไม่มีความชัดเจนในวงเงินงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรในหมวดรายได้ต่างๆ 
อีก ท าให้ผู้บริหารเทศบาลต้องมีนโยบายให้ชะลอการด าเนินโครงการในหลายโครงการไว้ก่อน ในการ
ด าเนินการน าแผนไปสู่การปฏิบัติจึงไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้หมด  และรายจ่ายบางส่วนยังเป็นรายจ่าย
ประจ าที่ไม่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาอีกด้วย 
 

►ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหางดง 

 

1. ด้านการก าหนดโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล 
1.1 ควรก าหนดโครงการตามแผนพัฒนา เฉพาะที่จะด าเนินการเท่านั้น ส่วนโครงการที่ไม่พร้อมที่

จะด าเนินการหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนน้อยกว่า ไม่ควรน ามาก าหนดไว้ในห้วงของปีงบประมาณที่ด าเนินการ 
ซึ่งอาจน าไปก าหนดไว้ในปีต่อไป เว้นแต่เป็นโครงการที่จ าเป็นและรองบประมาณเพ่ือด าเนินการ 

1.2 การน าโครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติ ควรให้กระจายให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ โดยจะ
เห็นได้ว่า ในบางยุทธศาสตร์ไม่มีการน าโครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติเลย ทั้งนี้ ในการพิจารณาก าหนด



ยุทธศาสตร์การพัฒนาควรก าหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและสภาพพ้ืนที่
ของท้องถิ่นด้วย 

1.3 ควรริเริ่มโครงการพัฒนาใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น โครงการใดที่
ประเมินผลแล้ว เห็นว่าควรแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ก็ควรด าเนินการ 

1.4 ผลผลิตหรือเป้าหมายของโครงการ ควรมีความชัดเจนเพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปตาม
ทิศทางท่ีก าหนด 

 

2. ด้านการบริหารงานโครงการ 
2.1 การด าเนินโครงการ/กิจกรรมหน่วยด าเนินการที่รับผิดชอบเบื้องต้นควรมีการประเมินโครงการ 

เพ่ือให้ทราบถึงผลส าเร็จของโครงการว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งจะได้ทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข พัฒนารูปแบบให้เหมาะสมในการด าเนินการ
และวางแผนพัฒนาเทศบาลต่อไป 

2.2 การด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพ่ือ
ประหยัดเวลาและงบประมาณในการบริหารจัดการ 

2.3 การติดตามและประเมินผลของหน่วยด าเนินการที่รับผิดชอบเบื้องต้นขาดความต่อเนื่องและ
ไม่ได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ส่วนที่ 3  ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลหางดง 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีของเทศบาลต าบลหางดง (พ.ศ. 2561 – 2564) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาระดับต่างๆ ทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 
– 2564) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2564) รวมตลอดถึงนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กลไกประชารัฐ หลักการบริหารราชการแผ่นดิน Thailand 4.0 และ
นโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลหางดง โดยค านึงถึงแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องสัมพันธ์กันในทุกระดับ 
เพ่ือการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีรายละเอียดของ
แผนพัฒนาระดับมหภาค ดังต่อไปนี้ 

 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

       ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการ
มีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอน
ของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง
ร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” การพัฒนาประเทศให้
คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งข้ึน โดยเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนา
คนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการ
ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยในทุกมิติ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่มั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ
ปรองดองและสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต และความปลอดภัยในทรัพย์สิน และฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีความ
มั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 

ความม่ังคั่ง คือ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจมีความสามารถใน
การแข่งขันสูง ความสมบูรณ์ในทุนที่สามารถสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่



 
 

 
 

สามารถสร้างความเจริญ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน
และประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

อนาคตประเทศไทย ปี พ.ศ. 2579 ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนให้ก้าวไปสู่เศรษฐกิจและ
สังคมไทยที่มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สังคมไทยที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย ระบบการบริหารภาครัฐมีขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม ประเทศไทยมีบทบาทในเวทีระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นชาติการค้า บนฐานการขยายตัวของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต การ
ท่องเที่ยวตลาดคุณภาพ การบริหาร คุณภาพ การค้าปลีก และเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้น และคนไทยในอนาคต
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง เป็นพลเมืองที่ตื่ นรู้ มีจิตสาธารณะและท า
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก และเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ น าไปสู่การ
พัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค
และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ด้าน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 

สร้างความเชื่อมมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ

ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษา

ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ

มัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
 (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ

พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 
 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน 



 
 

 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างศักยภาพคน 
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
  (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
  (6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  (7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยมีกระบวนการประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งระดับภาคทั้ง 4 ภาค 
และระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เช่น กลุ่มภาครัฐ กลุ่มภาคเอกชน กลุ่มภาคเยาวชน 
เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะน าไปสู่การก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่ชัดเจน เป็นที่ยอมรับ สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป 



 
 

 
 

  การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญ
การเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง
ในประเทศ การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี การ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การก่อการร้ายข้ามชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกอบกับการพัฒนาที่ผ่าน
มายังคงประสบปัญหาหลายๆ ด้าน ทั้งปัญหาคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม ความเสื่อมถอย
ทางวัฒนธรรม ผลิตภาพการผลิตต่ า และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การ
พัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือต่อบริบทการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างเหมาะสมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการพัฒนาที่ค านึงถึงการ
วางรากฐานของประเทศในระยะยาวทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดี 

  ทั้งนี้ ประเทศไทยในปัจจุบัน อยู่ในห้วงเวลาแห่งการปฏิรูปประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน เป็นห้วงเวลาที่ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งไม่ได้มองการพัฒนาในระยะใกล้เพียงอย่างเดียว หากแต่มองถึง
อนาคตของคนไทยทุกคนในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังนั้น การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งใน
ส่วนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  และต่อเนื่องไปสู่แผนพัฒนาฉบับต่อๆ ไป จึงไม่ใช่แผนที่มุ่งผลส าเร็จของ
การพัฒนาเฉพาะเพียง 5 ปี ของการประกาศใช้ แต่เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มุ่ง
ต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ส าคัญ ได้แก่ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความ 
                    มั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ                 
                    และธรรมาภบิาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม  
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือเตรียม
ความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  มีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการประเมินสถานะของประเทศในด้านต่างๆ 
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดวัตถุประสงค์



 
 

 
 

และเป้าหมายรวม ประกอบด้วย (1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ (2) ความเหลื่อมล้ าทางด้าน
รายได้และความยากจนลดลง (3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ (4) ทุนทางธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) มีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตยและเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย และ (6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน 
 

 แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่จะเชื่อมต่อการปฏิบัติโดยได้
ก าหนดแผนงาน/โครงการกลุ่มส าคัญๆ ที่ต้องด าเนินการในระดับแผนงานและโครงการส าคัญ (Flagship 
Program) ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติโดยใช้กลไกแผนเฉพาะด้านยุทธศาสตร์กระทรวง แผนการพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนตามแนวยุทธศาสตร์นั้นๆ  
ให้บรรลุผล โดยจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการประเด็นการพัฒนาและเชิงพ้ืนที่และมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบเชื่อมโยงที่สามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์
ของการพัฒนาได้อย่างแท้จริง ซึ่งในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไประบบการจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการ
งบประมาณแผ่นดิน แผนส าหรับการบริหารราชการแผ่นดิน กฎระเบียบ เรื่องวินัยการเงินการคลังภาครัฐ 
และระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและระบบการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพ่ือการรองรับความ
ท้าทายในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผล ในขณะเดียวกันแนวทางการพัฒนา ซึ่งเป็นรายละเอียด
ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์นั้นได้ก าหนดให้ครอบคลุมในหลากหลายประเด็นและแนวทางการ
พัฒนาเฉพาะด้าน ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบได้ก าหนดไว้แล้วภายใต้แผนเฉพาะด้านหรือก าลังด าเนินการ ทั้งนี้  
มีจุดประสงค์เพ่ือการบูรณาการประเด็นการพัฒนาและเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ
เกิดการต่อยอดให้สามารถด าเนินการได้สัมฤทธิ์ผล แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ก าหนดแนวทางการพัฒนา
จงัหวัด ภาค และเมืองที่ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายและสาขาการผลิตและบริการเป้าหมายที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนลงไป เพ่ือก ากับให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  จังหวัด ภาค และเมือง  เกิดผลสัมฤทธิ์ 
โดยสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของประเทศ และได้ก าหนดประเด็นและแนวทางที่สนับสนุนการขับเคลื่อน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูปแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปได้เสนอโดยมุ่งเน้นในเรื่องที่มี
ความชัดเจนและต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไป ซึ่งนับว่าเป็นทั้งช่วงเวลาส าคัญของ
การปฏิรูปประเทศและวางรากฐานเพ่ือการพัฒนาในระยะยาวให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

 เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
 การก าหนดเป้าหมายในด้านต่างๆ ในช่วงเวลา 5 ปี โดยค านึงถึงการด าเนินการต่อยอดต่อไป
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 14 และ 15 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และใน
ขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดท าเป้าหมายและตัวชี้วัดในรายละเอียดมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
ผ่านมาเพ่ือให้ก ากับและเชื่อมโยงกับการก าหนดเป้าหมายในแผนระดับรองและแผนปฏิบัติการต่างๆ ได้
ชัดเจนขึ้น โดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการต่างๆ ต้องแสดงให้เห็ นถึงการเชื่อมโยงจาก
เป้าหมายที่เป็นผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์หลักๆ กับผลผลิตในระดับแผนงานและโครงการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
แต่ละกลุ่มบูรณาการของการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงความเชื่อมโยงถึงตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของภาครัฐ 
ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ตั้งเป้าหมายในมิติหลักๆ  

 



 
 

 
 

 
เศรษฐกิจสมดุล 

สิ่งแวดล้อม 

ศาสนา/วัฒนธรรม 

ความปลอดภัย 

การสาธารณสุข 

แรงงาน 

การศึกษา 

น้ า 

ป่าไม้ 

อากาศ 

พลังงาน ดิน 

 1.3 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2564) 
   
1. วิสัยทัศน์ 

“นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่ง”  
(City of Life and Prosperity) 

(เมืองท่ีให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะ 
เมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล     

2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง     
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย  

 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค  
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ  

  6. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ยั่งยืน 

 
สังคมน่าอยู่ 

การบริหารงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

การท่องเที่ยว 

การค้า การลงทนุ 

การเกษตร 



 
 

 
 

3. ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 
 1. เมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล : MICE CITY, Wellness City 
 2. เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง : Northern Landport  
 3. เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย : Northern Food Valley    
 4. เมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค : Education Hub  
 5. เมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ : Medical and Health Hub  
 6. เมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม :  Diversity of Nature and Culture  
 
4.  ประเด็นยุทธศาสตร ์
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและ 
                                       ท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้  
                                       เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลัก            
                                       ธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยง  
                      ชุมชนและท้องถิ่น 

 ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ  
➢ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

 - ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
➢ แผนฯ ฉบับท่ี 12 

 - การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 - การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 - การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
➢ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
 

 กลยุทธ ์
 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว  
     และบริการสุขภาพ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่ระดับสากล 
 4. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
 



 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสนิค้าชุมชน การคา้ การลงทุน สู่สากล 
 ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ  
➢ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

 - ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
➢ แผนฯ ฉบับท่ี 12 

 - การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 - การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 - การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
➢ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ เชื่อมโยง การค้า การลงทุน และการค้าชายแดนเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ 
 

 กลยุทธ ์
 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิต และการ   
             ประกอบธุรกิจ 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ 
➢ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

 - ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 - ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
➢ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 - การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 - การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคด้วยความเป็นเลิศด้านการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ ร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรมทุกระดับ 
 3. ส่งเสริมคุณธรรม จิตสาธารณะ และประชารัฐ 
 4. เสริมสร้างความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
 5. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชากร 
 6. ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 



 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์     
              โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ 
➢ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

 - ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
➢ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 - การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 - การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 กลยุทธ์ 
 1. ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถอ านวยประโยชน์ได้ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม 
 2. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ า ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายให้มีคุณภาพดี
ขึ้น และพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ 
 3. ส่งเสริมความเข้าใจและจิตส านึกของชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหน ลดข้อขัดแย้ง และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบเครือข่าย 
 4. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงาน
ทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  
 ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ 
➢ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

 - ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
➢ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 - การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน 
 กลยุทธ์  
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน    
เพ่ือรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ  
 2. เพ่ิมประสิทธิและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน 
 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกประชารัฐ   
  4. เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชน  
                      ตามหลักธรรมาภิบาล  

 ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ 
➢ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

 - ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

➢ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 - การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมภิบาลในสังคมไทย 
 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้



 
 

 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลหางดง ได้ใช้เทคนิค SWOT Analysis  มาวิเคราะห์ประเมินสภาพการพัฒนา 

ในปัจจุบันและภาพรวมของโอกาสการพัฒนาในอนาคต เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนา  ซึ่งสามารถน ามาตรวจสอบกับแผนพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นเพียงใด หรือมีจุดเน้นไปในทิศทางใด โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis  ได้ดังนี ้

จุดแข็ง (Strengths) 
S1 เป็นชุมชนและอ าเภอรอบในของจังหวัดเชียงใหม่ 
S2 มีโครงสร้างพ้ืนฐานค่อนข้างท่ัวถึง 
S3 มีการคมนาคมขนส่งสะดวกทั้งทางบกและทางอากาศ เอ้ือต่อการรองรับการเจริญเติบโต

ของเชียงใหม่ ทั้งด้านที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม  
S4 มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชาวล้านนาที่ส าคัญและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
S5 มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ซึ่งตั้งตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ     
     พ.ศ. 2540 
S6 มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย และเพียงพอในการให้บริการของประชาชน 
S7 มีสื่อประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชน 

ได้รับทราบหลายช่องทาง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เสียงตามสายของ
เทศบาล วิทยุชุมชน วารสารของเทศบาลและเว็บไซต์ของเทศบาล  

S8 มีผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าสูง มีวิสัยทัศน์ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและสามารถ 
ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ได้ดี  

S9 มีส่วนราชการหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นท่ี อาทิเช่น ที่ว่าการอ าเภอหางดง สถานี 
ต ารวจภูธรหางดง โรงพยาบาลหางดง ฯลฯ 

S10 ระบบบริหารงานที่ดี มีค าสั่งมอบหมายงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน และมีวัฒนธรรม
องค์กรที่เข้มแข็ง  

S11 พนักงานและลูกจ้างของส านักปลัด ส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ ท าให้รู้สภาพของปัญหา และ
สภาพภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่เป็นอย่างดี ท าให้การท างานง่าย และสะดวกสบายขึ้น 

S12 อาคารส านักงาน สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกสามารถเข้าถึงได้สะดวก  
S13 มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
S14 องค์กรมีการแบ่งส่วนราชการภายในและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างอย่าง

ชัดเจนและเป็นระบบ 
S15 องค์กรมีการแบ่งสายงานการบังคับบัญชาตามล าดับที่ชัดเจน 
S16 เป็นองค์กรหลักที่ท าหน้าที่ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตอ าเภอหางดง 
S17 มีกฎหมายรองรับการด าเนินงานตามภารกิจอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ 
S18 องค์กรมีทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการด าเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
 



 
 

 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1 มีประชาชนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว เกิดการขยายตัวของชุมชน ก่อให้เกิด

ปัญหาการจราจร 
W2 ระบบระบายน้ าและการบ ารุงรักษายังไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอ 
W3 ที่ดินส่วนใหญ่เป็นของนายทุนต่างจังหวัด ไม่น าไปใช้ประโยชน์ และปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า 
W4 การตัด/ขยายถนน ท าให้การรวมตัวของชุมชนยากขึ้น 
W5 งบประมาณมีน้อย ไม่เพียงพอต่อภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้น 
W6 ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาไม่สามารถก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินการ

โครงการที่แน่นอนได้ และการปฏิบัติงานตามกิจกรรมของโครงการมีความล่าช้าไม่เป็นไป
ตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด 

 
โอกาส (Opportunities) 
O1 มีการจัดตั้งตลาดสดเทศบาลต าบลหางดง ท าให้ราษฎรในท้องถิ่นมีช่องทางในการประกอบ

อาชีพมากขึ้น และมีการต่อยอดในการสร้างรายได้ และลดรายจ่ายของประชาชน 
O2 ได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ เช่น เงินอุดหนุนจากราชการ

ส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค เป็นต้น 
O3 สภาพสังคมยังมีความเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท แต่ยังท าให้ชุมชนเกิดความอบอุ่น เกื้อกูล

ช่วยเหลือกันเหมือนครอบครัวเดียวกัน หรือเหมือนเครือญาติ หรือเหมือนพี่น้องกัน 
O4 รัฐบาลให้ความส าคัญในการส่งเสริม และสนับสนุนงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นให้มีบทบาทใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และยาเสพติด 
O5 รัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรต่างๆ และผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการรวมตัวภายใน

ชุมชนเพ่ือรักษาวัฒนธรรม ประเพณี ที่ชุมชนจะต้องท าร่วมกัน ท าให้เกิดความสามัคคีมาก
ขึ้น 

O6 หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับเทศบาลเป็นอย่างดี 
O7 ก านันและผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงกลุ่มสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูล

ฐานและกลุ่มแม่บ้านต่างๆ ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี 
 
อุปสรรค (Threats) 
T1 มีประชากรแฝงจ านวนมาก เนื่องจากมีสถานประกอบการและอยู่ใกล้ตัวเมือง ท าให้มีปัญหา

ด้านการจราจรและสิ่งแวดล้อมตามมา 
T2 ค่านิยมต่างชาติของประชาชนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปมาก ท าให้วัฒนธรรม ประเพณี และ

วิถีชีวิตที่ดีของท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไปมากข้ึน 
T3 การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท หรือเปลี่ยนไปเป็นสังคมเมือง

ท าให้โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากขึ้น 
T4 ประชาชนได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากสินค้าราคาแพง และการข้ึนราคาน้ ามัน ท า

ให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าครองชีพเพ่ิมมากขึ้น 



 
 

 
 

T5 จ านวนประชาชนและกลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มาขอรับบริการมีแนวโน้มเพ่ิม
จ านวนมากขึ้น เช่น สวัสดิการผู้สูงอายุ การขอความช่วยเหลือด้ านสาธารณภัย หรือการ
ร้องเรียน 

2.1 วิสัยทัศน์ 
 การก าหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลหางดง    จัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและ
ประชาคมเทศบาล   ร่วมแสดงความคิดเห็นพิจารณาจุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาส  และข้อจ ากัดของเทศบาล  
ตามล าดับความส าคัญและวิเคราะห์  ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์  ดังนี้ 

“ สังคมน่าอยู่อาศัย      ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ ” 

     พันธกิจ 
พันธกิจหลักท่ี  1 การพัฒนาเทศบาลต าบลหางดงให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่อาศัย 

พันธกิจย่อยที่ 1.1  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
  พันธกิจย่อยที่ 1.2   การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  พันธกิจย่อยที่ 1.3 การพัฒนาด้านการศึกษา 
  พันธกิจย่อยที่ 1.4   การดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  พันธกิจย่อยที่ 1.5   การพัฒนาปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเทศบาล 
  พันธกิจย่อยที่ 1.6   การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม     

พันธกิจย่อยที่ 1.7   การพัฒนาส่งเสริมด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

พันธกิจหลักท่ี  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

พันธกิจหลักท่ี  3  นโยบายด้านการบริหารงาน 

 
พันธกิจหลักท่ี 1  การพัฒนาเทศบาลต าบลหางดงให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่อาศัย 
 
  พันธกิจย่อยที่ 1.1  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

    ด าเนินการสร้างและพัฒนาปรับปรุง   ถนน  รางระบายน้ าอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง   เพ่ือขยายให้ครอบคลุมพ้ืนที่เป็นการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด  โดยจะด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง   ปรับปรุงถนนบางสาย   เพ่ือเป็นการระบายความหนาแน่น ของ 
การจราจรที่จะเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่   และเชื่อมกับพ้ืนที่เศรษฐกิจของต าบลต่าง ๆ รอบเขตเทศบาล   เร่ง
พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสม    โดยค านึงถึงความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม  เพ่ิมไฟฟ้าสัญญาณจราจรทั้งถนนสายหลักและถนนซอยต่ างๆ ของเทศบาล   เพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นส าคัญ   ประสานผู้เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาปรับปรุงระบบ
น้ าประปาให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอกับการขยายตัวของชุมชน 

  พันธกิจย่อยที่ 1.2  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

    ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  และเอกชน  โรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค     



 
 

 
 

พร้อมทั้งปฏิรูประบบบริหารจัดการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพทั่วถึง    ทั้งการฟื้นฟูสุขภาพ  การป้องกันโรค   
และการส่งเสริมสุขภาพ   จัดให้มีมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ  และภาวะทุพโภชนาการที่น าไปสู่
การเจ็บป่วยเรื้อรัง  เช่น หัวใจ  เบาหวาน  ความดันโลหิต   และอุบัติเหตุจากการจราจร  กระตุ้นและส่งเสริม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคลให้ ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  จัดตั้งทีมงานสาธารณสุขของ
เทศบาลร่วมกับโรงพยาบาลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)    ออกเยี่ยมผู้ป่วยถึงบ้าน
เพ่ือให้ความรู้    ค าปรึกษา   ปรับปรุงประสิทธิภาพ   พร้อมทั้งสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวังโรคใน
ชุมชน   ควบคุมโรคติดต่อ  เพ่ิมแรงจูงใจและขยายงานอาสาสมัครสาธารณสุข     เพ่ือเป็นก าลังส าคัญให้
ชุมชนในการดูแลเด็ก    ผู้สูงอายุ     คนพิการ    การดูแลผู้ป่วย   ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยในเขต
เทศบาลได้ออกก าลังกาย    และเล่นกีฬาเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี    รวมทั้งจัดหาสถานที่ลาน
ออกก าลังกาย จัดสร้างสนามกีฬาของเทศบาล   โดยจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก      และ
จัดหาบุคลากรทางด้านกีฬา เพ่ือแนะน าการออกก าลังกายวิธีที่ถูกต้อง    สนับสนุนอุดหนุนงบประมาณจัดให้มี
แสงสว่างเพ่ือการออกก าลังกาย และการแข่งขันกีฬาในสนามกีฬาได้    สร้างอาคารอเนกประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์
กีฬาในร่ม   และด าเนินการเพ่ือให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสามัคคี
ในชุมชน  ปรับปรุงการให้บริการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในชุมชนให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่รวดเร็ว เพ่ือ
ไม่ให้มีขยะตกค้าง โดยเพ่ิมจ านวนบุคคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์          สิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ท างานให้เพียงพอต่ออัตราการเพ่ิมของประชากรและครัวเรือนในพ้ืนที่        ส่งเสริมให้มีการด าเนินการแยก
ขยะอย่างถูกวิธีโดยไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส่วนรวม     และเป็นการลดปริมาณขยะส่งเสริมให้มีการ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม    โดยมีการจัดการกับการบ าบัดน้ าเสียในชุมชนโดยใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

         พันธกิจย่อยที่ 1.3  การพัฒนาด้านการศึกษา 

สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา  โดยมุ่งเน้นความส าคัญตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยก าหนด    โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ    ตั้งและขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล   เพ่ือให้บริการเด็กก่อนวัยเรียน    
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี    สนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนในเขตเทศบาล  น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน  การสอน   และการเรียนรู้อย่างจริงจัง  จัดให้มีการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงอย่างทั่วถึง      สนับสนุนให้มีการขยายการศึกษานอกระบบให้แก่ผู้ยากไร้     ผู้พิการ หรือทุพล
ภาพ หรืออยู่ในสภาวะยากล าบากให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  ขยายระบบเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ผ่านองค์กรทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน ชมรมต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  
สนับสนุนให้มีการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดตั้งห้องสมุด   ศูนย์พัฒนาด้านกีฬา   ดนตรี   ศิลปะ  ศูนย์การ
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

 พันธกิจย่อยที่ 1.4  การดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

  สนับสนุน   ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน     เช่น  อุบัติเหตุทางบก     อัคคีภัย       อุทกภัย   วาตภัย ฯลฯ   โดยใช้มาตรการหลัก 2 อย่าง
คือ   มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน  และมาตรการแก้ไขระงับเหตุ    ซึ่งต้องท าควบคู่กันไปอย่างสม่ าเสมอ และมี
ประสิทธิภาพบนหลักของความไม่ประมาท   และหลักของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน    โดยการให้
ความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนแก่องค์กรภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง   ให้ความร่วมมือกับสถานี



 
 

 
 

ต ารวจภูธรในนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพ่ือแก้ปัญหาอาชญากรรม การลักขโมย  ยาเสพติด   
ปรับปรุงการบริการของศูนย์ป้องกันภัยเทศบาล   จัดให้มีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ   และ
ร่วมเป็นเครือข่ายกับศูนย์ป้องกันภัยของหน่วยงานอ่ืนๆ   เพ่ือการปฏิบัติงานในรูปแบบบูรณาการ     จัดให้มี
การฝึกซ้อมการปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์จ าลองเป็นประจ า     จัดชุดสายตรวจชุมชนโดยอาศัยความ
ร่วมมือด้านบุคลากรจากชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลหางดง  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)     
ปฏิบัติงานประสานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจออกตรวจในพ้ืนที่ล่อแหลมยามวิกาล   เช่น   ตามถนน  ตรอก  ซอยที่
เปลี่ยว   สวนสาธารณะ ฯลฯ   จัดเจ้าหน้าที่ยามรักษาการณ์ตรวจสถานที่ราชการ  ตลาดสด  และชุมชนที่
หนาแน่นเพ่ือป้องกันการลักขโมย    จัดหาและปรับปรุง  พัฒนา บ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ   และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งให้มีการฝึกฝน
วิธีการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ    เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว    สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกัน
ภัย   สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีจ านวนเพียงพอ ต่อการ
บริการทางสังคมและมีประสิทธิภาพ    เพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่เทศกิจให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
บริการและงานควบคุม  ส่งเสริมการใช้ระเบียบเพ่ือการจัดระเบียบชุมชนให้เป็นสังคมที่น่าอยู่อาศัย  ส่งเสริม
ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด  และมีส่วนร่วมในการต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบเพ่ือให้
เทศบาลต าบลหางดงเป็นพ้ืนที่ที่ปลอดจากยาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยปัญหาภัยแล้งและปัญหา
อุทกภัยอย่างเป็นระบบ 

 พันธกิจย่อยที่ 1.5  การพัฒนาปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเทศบาล 

  สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านกิจกรรม ด้านการจัดการ       
โดยเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น    ซึ่งต้องค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา    เร่งรัดการควบคุม
มลพิษทางอากาศ  ขยะ น้ าเสีย  กลิ่น  และเสียงที่ เกิดจากการผลิตและบริโภค    โดยเฉพาะเร่งรัด  
การสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากสังคมเมืองการผลิต  การบริโภค  การจัดท าระบบก าจัดขยะ  
โดยวิธีที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   และเพ่ิมขีดความสามารถของการบริก ารจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน   เช่น    จัดหารถก าจัดและดูดสิ่งปฏิกูล  รถและเครื่องมือขนย้าย
ขยะมูลฝอยเพ่ือทดแทนเครื่องมือที่หมดสภาพการใช้งาน   สร้างจิตส านึกในรูปแบบต่างๆ  แก่ประชาชนใน
การลดปริมาณขยะ  สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ าที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เช่น   การ
สร้างฝายชะลอน้ าตามแนวพระราชด าริ    ส่งเสริมการท าการเกษตรตามทฤษฏีใหม่ในระดับชุมชนและ
ครัวเรือน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ตามแนวพระราชด าริร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ    ภาคเอกชน   โรงเรียน วัด หมู่บ้าน และชุมชน จัดหาสถานที่เพ่ือสร้างสวนสาธารณะและ
สนามเด็กเล่นเพ่ิม  เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งมีการตกแต่ภูมิทัศน์    สวนหย่อม    
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆ ตามสถานที่ที่เหมาะสม    ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดตกแต่ งภูมิ
ทัศน์ที่สาธารณะ และบ้านที่อยู่อาศัยในกิจกรรมต่าง ๆ    เพ่ือให้พ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลหางดงมีความร่มรื่น  
สะอาด  ลดมลพิษในอากาศ   สมกับเป็นเทศบาลชุมชนน่าอยู่อาศัย 

 พันธกิจย่อยที่ 1.6  การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

  สนับสนุนและจัดงบประมาณเพ่ือขยายบริการให้ เ พียงพอกับจ านวน ความต้องการ 
และข้อมูลที่เป็นจริงของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม    ทั้งทางด้านการศึกษา การฝึกฝนอาชีพ  การสาธารณสุข   
การบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ยากไร้  ผู้พิการ หรือทุพพลภาพหรืออยู่ในสภาวะยากล าบาก  



 
 

 
 

ผู้สูงอายุ  เยาวชน  รวมทั้งเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์     สนับสนุนครอบครัวให้เข้มแข็งสามารถ
ดูแลสมาชิกได้อย่างมีคุณภาพ    เตรียมความพร้อมให้แก่สังคมผู้สูงอายุ โดยยึดหลักการให้ผู้สูงอายุเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าของชุมชน   และส่งเสริมการใช้ประสบการณ์ของผู้สูงอายุในกระบวนการพัฒนาชุมชน  
ระบบคลังสมอง จัดหาที่อยู่อาศัยส าหรับ  ผู้เดือดร้อน เช่น  ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ   ผู้ยากไร้และผู้อยู่ใน
สภาวะยากล าบาก โดยสนองนโยบายรัฐบาล  เช่น  ประสานให้มีโครงการ  “บ้านเอ้ืออาทร” “บ้านรัฐสวัสดิการ”    
พัฒนาปรับปรุงฌาปนสถานเพ่ือให้เหมาะสมกับสังคมยุคปัจจุบัน  มีความสะอาด ร่มรื่น  และลดมลภาวะต่างๆ   
จัดหาสถานที่ที่สามารถจัดการศึกษา   ฝึกอบรม    เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ  วิชาชีพ  เพ่ือสอดคล้องกับ
โลกและสังคมยุคใหม่   เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 พันธกิจย่อยที่ 1.7  การพัฒนาส่งเสริมด้านการศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 

  สนับสนุนงบประมาณ   อุปถัมภ์    คุ้มครอง     อุดหนุน   เพ่ือท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  
ส่งเสริมให้วัดมีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังให้ประชาชนเข้าใจและน าหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการ
เสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต    สนับสนุนให้มีห้องสมุด  ลานกีฬาประสานลานธรรมลานใจ มี
การตกแต่งภูมิทัศน์ที่สวยงามสงบเหมาะสม   จัดให้มีการฟ้ืนฟูและสืบสานคุณค่าของวัฒนธรรมไทย  
ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต  ประเพณี  ค่านิยมที่ดีงาม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการดูแลรักษาโบราณสถาน  พัฒนา  
แหล่งเรียนรู้ที่ถูกต้องและการนันทนาการ  เพ่ือส่ งเสริมให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องใช้เวลาว่าง 
ให้เป็นประโยชน์  มีคุณธรรมเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

พันธกิจหลักท่ี 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

อ านวยความสะดวกและดึงดูดนักลงทุนโดยการปรับปรุงปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   ด้านองค์
ความรู้  มีระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและบริการ   ได้แก่ไฟฟ้า  ประปา  
ถนน   และระบบผังเมือง    ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว  
จัดระเบียบร้านค้าและขยายพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าในตลาดสด  จัดให้มีตลาดนัดถนนคนเดิน จัดให้มีอาคาร
พ าณิ ช ย์ เ พ่ิ ม ขึ้ น   เพ่ื อ เป็ น การ เพ่ิ ม ราย ได้ เท ศบ าลอย่ างถาวรและยั่ งยื น     ป รับ ป รุ งบ ริ เวณ  
ตลาดสดเทศบาลต าบลหางดง  โดยเน้นถึงความสะดวกด้านบริการ   สะอาด  ปลอดภัย  ส าหรับ
ผู้ประกอบการ  เน้นความประทับใจผู้ใช้บริการ  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมขึ้น   จัดระเบียบที่จอดรถ 
จัดระบบการจราจร  จัดให้มีการอบรม   ฝึกฝนอาชีพ  เพ่ือถ่ายถอดความรู้ด้านเทคโนโลยีในการประกอบ
อาชีพต่างๆ   สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน เพ่ือช่วยเหลือด้านผลิต ด้านคุณภาพ   
และการตลาด   จัดให้กลุ่มชุมชนต่างๆ ได้ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน รักษาวินัยการ
คลังเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนทางการคลัง   พัฒนาระบบงบประมาณของท้องถิ่น    ปรับปรุงระบบภาษีและการ
จัดเก็บภาษีให้มีความเป็นธรรม  มีประสิทธิภาพ    มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยน าระบบ    Geographic 
Information System (GIS) มาใช้เพ่ือการตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ 

พันธกิจหลักท่ี 3  นโยบายด้านการบริหารงาน 

พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานของเทศบาล      เพ่ือให้มีความพร้อมและก าลังคนที่มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน   เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีปร ะสิทธิภาพ     
เกิดประสิทธิผลมีความคุ้มค่า  และเกิดความเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะ   จะปรับปรุงระเบียบ   
ข้อบังคับ  เทศบัญญัติ  เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี    จะปรับปรุงการให้บริการประชาชน ด้วยการ  



 
 

 
 

สร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีใหม่ๆ    มาใช้ในการให้บริการรูปแบบต่างๆ   เพื่อลดภาระและอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน  เช่น  โปรแกรมฐานข้อมูลโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของ
พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกระดับอย่างต่อเนื่อง    เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ      
เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม    จริยธรรม    และพัฒนาการให้บริการ โดยเน้นความส าคัญรูปแบบของ
องค์กร     ให้เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาและองค์กรแห่งการเรียนรู้   เป็นหน่วยงานที่บริการจุดเดียวแบบ
ครบวงจร       มีการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่เป็นระยะๆ   มีการประชาสัมพันธ์งานบริการประชาชน     
โดยเพิ่มขยายประสิทธิภาพของการให้ข้อมูลข่าวสารทางเสียงตามสาย  วารสารเทศบาล   ประชาสัมพันธ์ตาม
สิ่งพิมพ์ต่างๆ   ทั้งหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง  หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิทยุ โทรทัศน์ และป้ายประชาสัมพันธ์     เปิด
โอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ขยายพ้ืนที่บริเวณที่ท าการเทศบาล   เพ่ือรองรับงาน
จากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการอ่ืนตามแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ     และเพ่ือเป็นองค์กร
ศูนย์กลางในการบริการสาธารณะอย่างสมบูรณ์แบบ จะบริหารงานเทศบาลด้วยความซื่อสัตย์  โปร่งใส่  ทุ่มเท
อย่างจริงใจ   สามารถตรวจสอบได้  โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี   ยึดหลักธรรมาภิบาล  ได้แก่   หลักนิติ
ธรรม   หลักคุณธรรม   หลักความโปร่งใส    หลักการมีส่วนร่วม   หลักความรับผิดชอบ   และหลักความ
คุ้มค่า   นอกจากนี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ   
หนว่ยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการบริหารการพัฒนา โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมและประชาชนเป็นหลัก 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 1. เพื่อให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน มีระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวก 
ปลอดภัย มีการพัฒนาเมืองและการใช้ที่ดินไปในทิศทางเดียวกัน สามารถรองรับการขยายตัวทางสังคมและ
เศรษฐกิจของเมือง และสนับสนุนการเป็นประตูการค้าการลงทุนของจังหวัดเชียงใหม่ 

 2. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน ชุมชนมีระบบ
เศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกัน เป็นแหล่งการค้าการลงทุนและศูนย์กลางกระจายสินค้าของอ าเภอและจังหวัด 

 3. เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนเข้มแข็ง เชิดชูคุณธรรม มี
ความรักสามัคคี ปลอดจากยาเสพติด ได้รับสวัสดิการทางสังคมและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

 4. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ชุมชนมีระบบสาธารณสุข การสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ที่
ได้มาตรฐาน 

 5. เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีการเรียนรู้แบบบูรณาการ และมีการศึกษาตลอด
ชีวิต เพื่อให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป และเพ่ือท านุ
บ ารุงศาสนา 

 6. เพื่อให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและภาค
ประชาชนที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางพัฒนา 

 7. เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด 
สวยงาม และเปน็ระเบียบเรียบร้อย 

 8. เพื่อให้ประชาชนรักการเล่นกีฬา มีกิจกรรมนันทนาการ มีสถานที่ออกก าลังกายและพักผ่อนใน
ชุมชน ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี 



 
 

 
 

 9. เพื่ออ านวยความสะดวกและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามนโยบายการท่องเที่ยวและเพ่ือให้
ส่งผลดีต่อเศรษฐกจิในชุมชน 

 10. เพื่อให้เทศบาลมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 11. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมทางการเมือง และเพ่ือให้
ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหางดง (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ที ่ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร ์
1 1.1 พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งที่จ าเป็น 

แนวทางที่ 1 พัฒนาเส้นทางการคมนาคมและขนส่งทั้งทาง
ถนน ทางน้ าท่ีเหมาะสม สามารถตอบสนองความ
จ าเป็นและความต้องการของคนในท้องถิ่น มี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การสร้างงานและ
กระจายรายได้อย่างท่ัวถึง 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

  แนวทางที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของถนนให้ ได้
มาตรฐานที่ดี มีความปลอดภัยในการเดนิทางและ
ขนส่งสินค้า จัดให้มี ไฟสัญญาณจราจร ป้าย
เส้นทาง ระบบไฟฟ้ าส่องสว่างที่ เหมาะสม
เพี ยงพอ รวมถึ งการปรับปรุ งคุณ ภาพการ
คมนาคมขนส่งทางน้ า 

 

 1.2 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเกษตร
เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม
ให้แก่ผลผลิตทาง
การเกษตร 

แนวทางที่ 1 ป รั บ ป รุ งแล ะพั ฒ น าส าธารณู ป โภ ค ด้ าน
การเกษตรและชลประทาน 

 

  แนวทางที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปการที่สามารถเพิ่ม
ศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
ในท้องถิ่น โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มและลดค่าใช้จ่ายในการ
กระจายสินค้า 

 

 
 
 
 



 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหางดง (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ที ่ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร ์
 1.3 พัฒนาบริหาร

จัดการโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

แนวทางที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลโครงสร้าง
พื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้
สามารถใช้วางแผนตัดสินใจในการพัฒนาได้
ตามล าดับความส าคัญ ความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อ
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ สามารถก าหนด
แนวทางในการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

  แนวทางที่ 2 จัดท าผังเมือง ข้อบังคับการใช้พื้นที่เพื่อก าหนด
นโยบายและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน อาคาร
บ้ าน เรือน  โรงงานและการวางแผนพื้ น ที่
เพาะปลูก เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เป็นไปอย่างมี
ทิศทางและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น 

 

  แนวทางที่ 3 บ ารุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มี
การพัฒนาแล้ว เช่น ถนน คู คลอง ทางระบายน้ า 
ไฟฟ้า ประปา ตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสียใน
ชุมชน เพื่อให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สามารถใช้
งานได้ดี ประชาชนสามารถใช้บริการอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 

 

  แนวทางที่ 4 ผลักดันให้เกิดระบบการให้บริการสาธารณะและ
ขนส่งมวลชนที่ เช่ือโยงกับท้องถิ่นอื่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถรองรับการใช้งานของ
ประชาชนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวในและ
ต่างประเทศอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

 

 
 

 
 
 
 
   



 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหางดง (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ที ่ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร ์
2 2.1 ส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
สร้างภมูิคุ้มกันระบบ
เศรษฐกิจในท้องถิ่น 

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อ
เป็นฐานการผลิตทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิม 
บนพื้ นฐานวัฒนธรรมของชุมชนเป็นส าคัญ 
ตลอดจนการสนับสนุน ต่อยอดและขยายผล
ความส าเร็จการพัฒนาโครงการหลวง เพื่ อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  แนวทางที่ 2 ก า รน า เท ค โน โล ยี เข้ าม า ใ ช้  เพื่ อ พั ฒ น า
ประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาค
การเกษตรในท้องถิ่น เช่น การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ 
การจัดเก็บรักษาผลผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์
และการให้บริการวิชาการด้านการเกษตร เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่างเป็น
ระบบ ตลอดจนรณรงค์และส่งเสริ มเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เพื่อการบริโภคและ
การผลิตเพื่อจ าหน่ายในชุมชน 

 

 2.2 พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการและ
ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชนเพื่อ
รองรับ AEC 

แนวทางที่ 1 ศึกษา รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
จากการรวมกลุ่มประชาประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อม
แ ล ะ รั บ มื อ กั บ ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล งอ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหางดง (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ที ่ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร ์
 2.2 พัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการและ
ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชนเพื่อ
รองรับ AEC (ต่อ) 

แนวทางที่ 2 พัฒนาความรู้ผู้ประกอบการในท้องถิ่น ในด้าน
การบริหารจัดการธุรกิจประกอบด้วย การตลาด 
การผลิต/การบริการ การบริหารจัดการและ
การเงิน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ทักษะ
แรงงาน การวิจัยและพัฒนาเพื่ อเพิ่ มมูลค่ า
ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้า
อาเซียน 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  แนวทางที่ 3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เพื่อให้ชุมชนมีอ านาจในการต่อรองการจัดหา
ปั จจั ยการผลิ ต  เพื่ อลดต้ นทุ น ในการผลิ ต 
ตลอดจนแสวงหาโอกาสทางการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศร่วมกันในลักษณะกลุ่มเครือข่าย 

 

  แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้
ในการบริหารจัดการธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิต การออกแบบเพื่อเพิ่มคุณภาพ สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า/บริการ การตลาดและการ
ขายท่ีเชื่อมโยงสู่ตลาดภายนอก เป็นต้น 

 

 2.3 ส่งเสริมการค้า 
การลงทุน ท่ีมุ่งเน้น
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืนต่อท้องถิ่น 

แนวทางที่ 1 เสริมสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการค้า
การลงทุนในท้องถิ่น เช่น บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ ลด
ข้อจ ากัดต่าง ๆ จัดตั้งกองทุน เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหางดง (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ที ่ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร ์
 2.3 ส่งเสริมการค้า 

การลงทุน ท่ีมุ่งเน้น
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืนต่อท้องถิ่น 
(ต่อป 

แนวทางที่ 2 ยกระดับความสามารถทางการค้า การตลาด ให้
สอดคล้องกับการแข่งขันเสรีที่เกิดประโยชน์ต่อ
เกษตรกร ผู้ประกอบการ แลผู้บริโภค ด าเนินการ
ควบคุ มก ากับ ราคาสิ นค้ า ให้ อยู่ ใน ระดับที่
เหมาะสมและเป็นธรรมสอดคล้องกับต้นทุนการ
ผลิต มีคุณภาพและปริมาณเป็นไปตามมาตรฐาน 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  แนวทางที่ 3 การสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการออมใน
ทุกระดับชุมชนเศรษฐกิจ การขยายธุรกิจบน
พื้นฐานของความเข้าใจและความพร้อมของ
ชุมชน ลดสิ่งจูงใจต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ลักษณะเก็งก าไรหรือไม่ก่อให้เกิดผลผลิตทาง
เศรษฐกิจอย่างแท้จริง 

 

 2.4 ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวท่ีสอดคล้อง
กับศักยภาพชุมชน 
และเกดิประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนต่อคนในท้องถิ่น 

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ ยวในชุมชน ทั้ง
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวเดิม และเพิ่มกิจกรรม
ใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ 
แ ล ะ เ ชิ ง นิ เ ว ศ  ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ วิ ถี ชี วิ ต 
ขนบธรรมเนียมประเพณี บนพื้นฐานของการมี
ส่ วน ร่ วม  เหม าะสมกับศั กยภ าพและเกิ ด
ประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น 

 

  แนวทางที่ 2 สร้ างการมี ส่ วนร่วมและเช่ือมโยงระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่นที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว ในการ
พัฒนาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม
ท า ง ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว ให้ เป็ น ที่ รู้ จั ก ทั้ ง ใ น
ระดับประเทศและต่างประเทศ 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหางดง (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ที ่ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร ์
 2.4 ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวท่ีสอดคล้อง
กับศักยภาพชุมชน 
และเกดิประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนต่อคนในท้องถิ่น 
(ต่อ) 

แนวทางที่ 3 ด าเนินการศึกษา เฝ้าระวัง และออกมาตรการ
ป้องกันผลกระทบที่ ไม่พึ งประสงค์จากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน 
เช่น ปัญหาสิ่ งแวดล้อมขยะ ผลกระทบทาง
วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน เป็นต้น โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคน
ในชุนชน 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  แนวทางที่ 4 สนั บสนุ น ให้ เกิ ด ชุ มชนตั วอย่ างที่ ป ระสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็น
รูปธรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นต้นแบบใน
การขยายผลความส าเร็จไปสู่ชุมชนอ่ืน ๆ 

 

3 3.1 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดย
ชุมชน 

แนวทางที่ 1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนักในคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตและบริโภคที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

  แนวทางที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่ม
ต่าง ๆ มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
ป้ องกั น  แก้ ไขปัญ หาและฟื้ น ฟู ท รัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

  แนวทางที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนเช่น 
ปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ า พื้นที่สาธารณะ สร้างฝาย
ต้นน้ าล าธาร โดยให้ชุมชนเป็นผู้มีบทบาทหลักใน
การริเริ่มด าเนินการและภาครัฐให้การสนับสนุน 

 

  แนวทางที่ 4 ก าหนดบทบัญญัติข้อบังคับและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ปรับปรุงกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ การก าหนดขอบเขต
พื้ นที่  (Zoning) อย่ างเป็ นรูปธรรม และน า
กฎระเบียบมาบังคับใช้อย่างจริงจัง ตลอดจนน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลการ
ครอบครองพ้ืนท่ี 
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 3.2 การควบคุม

ป้องกัน แก้ปัญหาขยะ
และมลภาวะในชุมชน 

แนวทางที่ 1 พัฒ นาระบ บการบ ริห ารจั ด ก ารขยะและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาน้ าเสีย ขยะมูลฝอย ให้
อยู่ ใน เกณฑ์ที่ ก าหนด โดยส่งเสริมให้ ชุมชน
สามารถด าเนินการด้วยตนเองมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

  แนวทางที่ 2 การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะ มีการคัดแยกที่
เหมาะสม มีการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี และสร้าง
ประโยชน์จากขยะในชุมชน รวมถึงการดูแลรักษา
แม่น้ าล าคลองไม่ให้เน่าเสีย 

 

  แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุม่และเครอืข่ายในการบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย
ชุมชน เช่น การแก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและ
อุทกภัย และบูรณาการในการบริหารจัดการ
ปัญหาสิ่ งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและภาคี
พัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  แนวทางที่ 4 สร้างองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานการหา
ต้นแบบท่ีดีในการบริหารจัดการขยะและมลภาวะ 
เพื่อน ามาเป็นแบบอย่างแนวทางปฏิบัติ ขยายผล
สู่ชุมชนและท้องถิ่นอื่น โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน องค์กรภาคเอกชน เช่น การพัฒนาระบบ
การก าจัดขยะมูลฝอย การแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า การแก้ไขปัญหาน้ าเสียและแม่น้ า ล า
คลอง 

 

 3.3 ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและ
การอนุรักษ์พลังงาน 

แนวทางที่ 1 ส่งเสริม  สนับสนุนและน างานวิจัยเกี่ยวกับ
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกมาใช้
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
อย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากหน่วยงานภาครัฐ และ
ขยายผลต่อไปยังภาค อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ 
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 3.3 ส่งเสริมการใช้

พลังงานทดแทนและ
การอนุรักษ์พลังงาน 
(ต่อ) 

แนวทางที่ 2 ให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกและสร้างแรงจูงใจของ
คนในท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน การใช้
พลังงานทดแทน โดยเปรียบเทียบให้ เห็นถึง
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองและท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4 4.1 พัฒนาองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น
ในเชิงองค์รวม 

แนวทางที่ 1 สร้างเครือข่ายบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลเกี่ยวกับ
การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้
เป็นแกนหลักในการศึกษา รวบรวมภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิน่ของตน 

การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมจารตี
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

  แนวทางที่ 2 สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการสืบค้นภูมิปัญญา/อัต
ลักษณ์ท้องถิ่น เช่ือมโยงแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
เช่น การใช้วัด สถานศึกษา พิพิธภัณฑ์หรือ
สถานที่ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชน
และผู้ที่สนใจ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงและใช้งาน
แหล่งเรียนรู้เดิมที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้และมี
ความน่าสนใจ 

 

  แนวทางที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาและ
สร้างสรรค์งานศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่าง 
ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การเสวนา การประชุม
ในชุมชน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
กลุ่มกิจกรรมศิลปะที่ เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
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 4.2 อนุรักษ์และ

ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในชุมชน 

แนวทางที่ 1 ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นใน
ระดับครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันรากฐานให้เด็ก
แ ล ะ เย า ว ช น ใน ชุ ม ช น  น อ ก เห นื อ จ า ก
สถาบันการศึกษา เช่น รณรงค์การใช้ภาษา/การ
แต่งกายล้านนา การอนุรักษ์อักษรเมือง ดนตรี
พื้นบ้าน ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในโรงเรียนฯ 
รวมถึงการอนุรักษ์ด้านสถาปัตย กรรมต่างๆ แห่ง
ล้านนา มีการออกแบบหรือก่อสร้างโดยคง
เอกลักษณ์ทางด้านศิลปะ 

การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมจารตี
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

  แนวทางที่ 2 ส่งเสริมชุมชนในการสร้างกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรม
ล้านนาและคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน ส่งเสริม
และจัดกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ของชนเผ่าในท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรมทางศาสนา 

 

  แนวทางที่ 3 สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการเฝ้า
ระวังและป้องกันผลกระทบจากการเข้ามาของ
วัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชน 

 

 4.3 การเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
สู่ภายนอก 

แนวทางที่ 1 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ เช่น 
เอกสาร รายการโทรทัศน์ สื่อ Online เป็นต้น 
เพื่อเผยแพร่ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง โดยมุ่งเน้น
ความคุ้มค่าและมีประสิทธิ ภาพ 

 

  แนวทางที่ 2 พัฒนาและเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้ านศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเพื่ อ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไป
ยังสถานที่ต่างๆ ภายนอก เช่น การจัดกิจกรรม 
Roadshow การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการ
รับรู้ในวงกว้างและเป็นการและเปลี่ยนเรียนรู้ 
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5 5.1 ส่งเสริมการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

แนวทางที่ 1 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ ท่ีเป็นการศึกษา
ทั้งในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตาม
อั ธยาศั ยที่ มี คุณ ภาพ  พร้อมทั้ ง เสริมสร้ าง
สภาพแวดล้ อมแหล่ งแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้ ที่
เหมาะสมและเพียงพอส าหรับประชาชน กลุ่ม
อาชีพ และการรวมกลุ่มตามอัธยาศัย 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

  แนวทางที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
บริการทางศึ กษา และการศึกษาวิจั ยของ
สถานศึกษาในสังกัดและสถาบันอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับ
ประชาชนทุกระดับ พัฒนาความพร้อมต่อการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

 5.2 การส่งเสรมิ 
สุขภาวะที่ดีของคน 
ในชุมชน 

แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบสวัสดิการและบริการสุขภาพ
ท างด้ าน ส ร้ า ง เส ริ ม สุ ข ภ าพ  ป้ อ งกั น โร ค
รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน โดยให้ประชาชนในชุมชนสามารถ
เข้าถงึบริการได้สะดวกและทั่วถึง 

 

  แนวทางที่ 2 ส่งเสริมเครือข่ายด้านสาธารณสุขในการเฝ้าระวัง 
ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาส าคัญโรคอุบัติใหม่และ
ภัยสุขภาพพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการ
ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

 

  แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของ
คนในชุมชน 
 

 



 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหางดง (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ที ่ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร ์
 5.2 การส่งเสรมิสุข

ภาวะที่ดีของคนใน
ชุมชน (ต่อ) 

แนวทางที่ 4 สนับสนุนการวิจัย พัฒนาและการถ่ายทอดองค์
ความรู้ภู มิปัญญาการแพทย์แผนไทย และ
สมุนไพรให้เป็นท่ียอมรับในชุมชน 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

 5.3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี คนชรา
และผูด้้อยโอกาส 

แนวทางที่ 1 รวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น เพื่อจัดท า
แผ น  ก าห น ด แน วท างใน การส ง เค ราะ ห์
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหาสังคม ทั้ง
ในด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การเข้าถึง
ปัจจัยการยังชีพ 

 

  แนวทางที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ เหมาะสมส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม เช่น การจัดท าทะเบียนเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการรับบริการด้านต่างๆ 
การสร้างทางลาดส าหรับผู้พิการ การรักษา 
พยาบาล เป็นต้น 

 

  แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคม ความเสมอ
ภาคและพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่ม เป้ าหมาย 
สนับสนุนกองทุนเพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม คุ้มครองเด็กส่งเสริมและพัฒนาคุณชีวิตคน
พิการ และผู้สูงอาย ุ

 

  แนวทางที่ 4 ส่งเสริม และพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน/ท้องถิ่น ตามศักยภาพของ
ชุมชน สนับสนุนด้านการตลาด เพื่อให้มีงานท า มี
รายได้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

 

6 6.1 การรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยใน
ชุมชน 

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน 
ต ารวจบ้าน กลุ่มจิตอาสา เพื่อเฝ้าระวังและรักษา
ความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

การป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยและการ
รักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยใน
ชุมชน 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหางดง (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ที ่ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร ์
 6.1 การรักษาความ

สงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยใน
ชุมชน (ต่อ) 

แนวทางที่ 2 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมด้านต่างๆ 
เพื่อป้องกันภัยต่างๆ ที่อาจเกิดในชุมชน อัน
เกี่ยวกับการละเมิดและการประกอบอาชีพที่ผิด
กฎหมาย รวมถึงภัยจากอุบัติเหตุจราจรบนท้อง
ถนน 

การป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยและการ
รักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยใน
ชุมชน 

  แนวทางที่ 3 สร้างกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนา
ความเข้มแข็งและความสามัคคีของหมู่บ้าน เปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอปัญหา 
ความต้องการและก าหนดนโยบาย กฎระเบียบ
ของชุมชน เพื่อความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยของชุมชนร่วมกัน 

 

 6.2 การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอาสาสมคัรป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) กลุ่มอาสาสมัครดับ
ไฟป่ า แพทย์ ฉุก เฉิน  โดยให้ การสนับสนุ น
งบประมาณและสิ่งจูงใจในการด าเนินกิจกรรม 
การมีจิตอาสาของประชาชน เพื่อป้องกันดูแล
ความสงบเรียบร้อยและภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น 

 

  แนวทางที่ 2 พัฒนา ปรับปรุงระบบและเพิ่มประสิทธิภาพงาน
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบ
ปลอดภัยในชุมชนอย่างพอเพียง ทั้ งในด้าน
บุ คลากร งบประมาณ  เครื่อ งมื อ  อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการและ
บรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหางดง (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ที ่ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร ์
 6.3 การป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 
อบายมุข และปญัหา
แรงงานต่างด้าว 

แนวทางที่ 1 บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและอบายมุข เช่น โรงเรียน วัด 
องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการและประชาชน
ในท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และด าเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง 

การป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยและการ
รักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยใน
ชุมชน 

  แนวทางที ่2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการเฝ้า
ระวัง ป้องกันปัญหายาเสพติด อบายมุขและ
ปัญหาแรงงานต่างด้าว ภายในชุมชน ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชนและสังคมอย่างเป็นระบบ 

 

  แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว และ
การให้ สิทธิของคนพื้ นที่ สู ง ให้ มีสิทธิตามที่
กฎหมายก าหนด ตลอดจนเตรียมความพรอ้ม เฝ้า
ระวังผลกระทบ และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
จากแรงงานต่างด้าวทั้งในระบบและนอกระบบ
ตามกฎหมาย 

 

7 7.1 พัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากร
ท้องถิ่น 

แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง ในการปฏิบัติงาน การบริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชน
มีความพึ งพอใจและสามารถสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นและ
จังหวัด 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

  แนวทางที่ 2 เสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม 
รักษาวินัยและธรรมาภิบาลที่ ยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก สร้างขวัญ ก าลังใจและทัศนคติ
ที่ดีของบุคลากรท้องถิ่นทุกระดับในการให้บริการ
ประชาชน 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหางดง (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ที ่ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร ์
 7.2 พัฒนา

ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 

แนวทางที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานและ
การให้บริการประชาชน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
และความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึง
ความต้องการของประชาชน 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

  แนวทางที่ 2 พัฒนากลไกการท างานท่ีเข้มแข็งและโปร่งใส โดย
อาศัยความร่วมมือเป็นภาคีหรือข้อตกลงความ
ร่วมมือ และการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
อย่างเป็นรูปธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะของผู้รับบริการเป็นหลัก ภายใต้การ
ตัดสิน ใจที่ ยึดหลักคุณ ธรรมจริยธรรม การ
รับผิ ดชอบต่ อส่ วน รวม  การพร้อมรับกา ร
ตรวจสอบจากประชาชน  และปฏิ บั ติ ตา ม
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง มี การ เปิ ด เผยข้อมู ล
หน่วยงานตามกฎหมาย 

 

  แนวทางที่ 3 จัดหาเครื่องมือและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 
ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการให้บริการเพื่อ
เตรียมความพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

 

 7.3 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาค ส่วน
ในการตรวจสอบ
ควบคุม 

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
จากชุมชน กลุ่มองค์กร หน่วยงานและผู้มีส่วนได้
เสียจากการด าเนินงานในการพัฒนาของท้องถิ่น 
และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
ความคิดเห็นในการก าหนดบทบัญญัติกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานประโยชน์ของภาคส่วน
ต่างๆ ให้เสมอภาคและมีความสมดุล 

 

  แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
องค์กรภาครัฐตามที่กฎหมายก าหนด และการ
เปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานเพื่อความสะดวกใน
การตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3 เป้าประสงค์ 

2.4 ตัวชี้วัด 

2.5 ค่าเป้าหมาย 

2.6 กลยุทธ์ 
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

พันธกิจ  การพัฒนาเทศบาลต าบลหางดงให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่อาศัย  
  (1.1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน) 

เป้าประสงค์ 1.1 เพ่ือให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน มีระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวก

ปลอดภัย มีการพัฒนาเมืองและการใช้ที่ดินไปในทิศทางเดียวกัน สามารถรองรับการขยายตัวทาง

สังคมและเศรษฐกิจของเมือง และการสนับสนุนการเป็นประตูการค้าการลงทุนของจังหวัดเชียงใหม่

  

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
การสร้าง พัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

การคมนาคมและการขนส่งที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
 
 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 
การศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรที่

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเกษตรในท้องถิ่นทั้ง
ในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการลดค่าใช้จ่ายการ
กระจายสินค้า เช่น การจัดตั้งดูแลตลาดกลาง โรงปุ๋ยอินทรีย์
ห้องเย็น การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร ฯลฯ                     

- จ านวนแม่น้ า/คลอง/ห้วย ที่ร้องขอและได้รับ 
การสนับสนุนงบประมาณ 
  
 
- จ านวนสระ/บ่อ/บึง ที่ร้องขอและได้รับ 
การสนับสนุนงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 

ด้านสาธารณูปโภคด้านสาธารณูปการและการพัฒนา 

การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การด าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ

คมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้ าการศึกษาและผลักดันให้
เกิดระบบการให้บริการสาธารณะและขนส่งมวลชนเพ่ือรองรับ
AEC ในอนาคตรวมถึ งการจั ดการจราจรใน พ้ื นที่ ให้ มี
ประสิทธิภาพการพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าระบบประปา
การวางและปรับปรุงผังเมืองควบคุมอาคารการใช้ที่ดินอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการพัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อใช้วางแผนตัดสินใจ  
 

- จ านวนสายทางถนนที่ได้มาตรฐานทางหลวง 
ท้องถิ่น ในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่ได้รับ 
การบ ารุงปกติเพ่ิมข้ึน 
 
- จ านวนสายทางถนนที่ร้องขอและได้รับ 
การสนับสนุนงบประมาณในการสร้าง/ซ่อมแซม 
แล้วเสร็จไดม้าตรฐานเพ่ิมข้ึน 
 
- จ านวนสะพานที่ร้องขอและได้รับ 
การสนับสนุนงบประมาณในการสร้าง/ซ่อมแซม 
 
- จ านวนรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
 
- จ านวนโครงการที่สนับสนุนการพัฒนา 
การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 

 
กองช่าง  

 
ความเชื่อมโยง 

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ที่เหมาะสมกับชุมชน 



 

 

 ร  
 
 
พันธกิจ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ 2.1 เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ และรายได้เพียงพอ สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน ชุมชนมี

ระบบเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกัน เป็นแหล่งการค้าการลงทุนและศูนย์กลางกระจายสินค้าของ

อ าเภอและจังหวัด 

 2.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามนโยบายการท่องเที่ยว

และเพ่ือให้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในชุมชน 

 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
การจัดกิจกรรมให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้มีส่วนร่วมและได้รับความพึงพอใจ 

ในการให้บริการ 
 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

การเชื่อมโยงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ด าเนินการ

เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีทิศทางร่วมกันพัฒนา

กิจกรรมตัวอย่างที่ เป็นรูปธรรมในสาขาต่าง ๆ ได้แก่

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ ตั้งแต่ระดับบุคคลชุมชน

ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง จนถึงขนาดใหญ่ร่วมพัฒนาองค์

ความรู้และกระบวนการเรียนรู้และขยายผลไปสู่การ

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด าเนินชีวิตและด าเนิน

ธุรกิจ  

- จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 



 

 

 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๒.๒ พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ 

การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพขอผู้ประกอบการ 

SMEs ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้าน

การตลาดและการผลิตแก่กลุ่มสินค้าและอาชีพ อาทิกลุ่ม

สินค้าหัตถกรรม ธุรกิจท่องเที่ยว สินค้าทางการเกษตร 

อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร ฯลฯ 

 

- จ านวนครั้งของการจัดท าโครงการ 
 
 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เตรียมความพร้อมเข้า 

สู่ประชาคมอาเซียน  (AC)  

๒.๓ ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและ 

การกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน 

เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC)  

การพัฒนาประสิทธิภ าพการผลิตสินค้าด้ าน

การเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง

การตลาด การจัดหา จัดตั้งตลาด เพ่ือกระจายสินค้า

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้สามารถแข่งขันกลุ่มตลาดเพ่ือนบ้าน

ประชาคมอาเซียน  

- จ านวนครั้งของการจัดท าโครงการ 

๒.๔ ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร
ให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมีคุณภาพ การใช้

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพ่ือเป็นฐานการผลิตด้าน

การเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดโดย

ผสมผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิมบนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชนมี

การส่งเสริมองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ  

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็ง 

ให้กับภาคเกษตร 



 

 

 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๒.๕ สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว 

การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด 

การส่ งเสริมสนับสนุนการด าเนิ นการในการ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงรุกใน

รูปแบบต่าง ๆ รวมตลอดถึงการส่งเสริมการตลาดเพ่ือให้

การท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัด เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 

 

- จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมหรือโครงการ 

ที่สนับสนุนการท่องเที่ยว 
 
 
- ร้อยละของประชาชนผู้สนใจเข้าใช้ระบบสารสนเทศ 

ที่เพ่ิมข้ึน 

๒.6 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการ 

ทางการท่องเที่ยว 

การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ เป็น

ธรรมชาติ มนุษย์สร้าง รวมตลอดถึงบริการเพ่ือการ

ท่องเที่ยว เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวโดย

เน้นถึงความเป็นเอกลักษณ์เดิมของท้องถิ่นเป็นธรรมชาติ

สวยและสะอาด มีมาตรฐานและคนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม  

- จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 
 

ส านักปลัด / กองช่าง / กองสวัสดิการสังคม  
 

ความเชื่อมโยง 

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 



 

 

 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

พันธกิจ  การพัฒนาเทศบาลต าบลหางดงให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่อาศัย 
(1.5 การพัฒนาปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเทศบาล) 

เป้าประสงค์ เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีสภาพแวดล้อมที่ 

สะอาดสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
พ้ืนที่ได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ ประสบ
ผลส าเร็จเพิ่มขึ้น 

 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๓.1 การปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การศึกษาและรวบรวมเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการ

ส่งเสริม สนับสนุน และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม การฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ

เข้าใจจิตส านึก และความตระหนักในคุณค่าของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนเพ่ือให้

ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตและบริโภคที่

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

- จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม 



 

 

 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๓.๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและ

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้องค์ความรู้ เช่น 

ปัญหาหมอกควัน มลพิษ น้ าเสีย ขยะมูลฝอย โดยให้

ท้องถิ่นด าเนินการด้วยตนเองมากขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึง

การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ (Zoning) การก าหนด

บทบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องบังคับใช้

อย่างจริงจัง เพ่ือควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

และส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมตลอดถึงการ

ส่งเสริม สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนการอนุรักษ์

พลังงาน  

 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการบริหารจัดการขยะ 
และสิ่งปฏิกูล 
 
- จ านวนครั้งของกิจกรรมในการส่งเสริมและ/  
การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

๓.๓ พัฒนาตัวอย่างความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 

สร้างองค์ความรู้จากการฝึกอบรมการศึกษา               

ดู ง าน ก ารห าต้ น แ บ บ ที่ ดี ใน ก ารบ ริ ห ารจั ด ก าร

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเพ่ือ

พัฒนาให้เกิดผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม สามารถใช้เป็น

ต้นแบบและแนวทางในการพัฒนา เพ่ือท้าการขยายผลได้

อย่างต่อเนื่องสู่ท้องถิ่นอ่ืน  

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อศึกษา 

หรือจัดท าต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าเร็จเป็นรูปธรรม 



 

 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 
ความเชื่อมโยง 
 ๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

     เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากร 

     ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

 

 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

พันธกิจ  การพัฒนาเทศบาลต าบลหางดงให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่อาศัย 
  (1.7 การพัฒนาส่งเสรมด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม) 

เป้าประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีการเรียนรู้แบบบูรณาการ และมีการศึกษา  

  ตลอดชีวิต เพื่อให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ได้รับการอนุรักษ์และ  

  สืบทอดต่อไป และเพ่ือท านุบ ารุงศาสนา 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการตามกลุ่มเป้าหมายและได้รับความพึงพอใจ 
 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๔.๑ พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

การจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและทุนทาง

สั งคมการสร้ า งแห ล่ งก าร เรี ย น รู้ เ พ่ื อ การสื บ ค้ น                  

ภูมิปัญญา/อัตลักษณ์ท้องถิ่นการพัฒนาระบบข้อมูลการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้การวางแผนพัฒนาและเชื่อมโยง

แหล่งการเรียนรู้รวมทั้งบูรณะฟ้ืนฟูแหล่งโบราณสถาน

แหล่งประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ 

 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อพัฒนา 

องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ 



 

 

 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๔.๒ การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับ 

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างศิลปวัฒนธรรม 

กับวิถีชีวิตคนท้องถิ่นในปัจจุบันการจัดกิจกรรม/ การ

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุ่มสถาปัตยกรรม

กลุ่มศิลปวัฒนธรรมล้านนาและคุณธรรมจริยธรรมการ

ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา

และสร้างสรรค์งานศิลปะในแขนงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิถี

ชี วิ ตภู มิ ปัญ ญ าท้ องถิ่ น การเฝ้ าระวั งและป้ องกัน

ผลกระทบจากการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อ 

วิถีชีวิตชุมชน 

 

- จ านวนการจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม 

ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เมืองวัฒนธรรม 

สร้างสรรค์ของ UNESCO  

-จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการทางศาสนา 

วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีท่ีส าคัญและ 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 

กองการศึกษา / ส านักปลัด  
 

ความเชื่อมโยง 
 

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรมความรู้ภูมิปัญญาจิตสาธารณะและ           

                               พัฒนาศักยภาพของคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน 

     ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา 

     ท้องถิ่น 



 

 

 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
 

พันธกิจ  การพัฒนาเทศบาลต าบลหางดงให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่อาศัย 
  (1.3 การพัฒนาด้านการศึกษา) (1.6 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม) 

เป้าประสงค์ 1.3 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีการเรียนรู้แบบบูรณาการ และมีการศึกษา 

  ตลอดชีวิต เพื่อให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอด 

  ต่อไปและเพ่ือท านุบ ารุงศาสนา 

  1.6 เพ่ือให้ประชาชนรักการเล่นกีฬา มีกิจกรรมนันทนาการ มีสถานที่ออกก าลังกายและ 

  พักผ่อนในชุมชน ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

นักเรียนนักศึกษาประชาชนได้รับบริการด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง 

รวดเร็วทั่วถึงทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๕.๑ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 

ตามอัธยาศัย 

การส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและตาม

อัธยาศัยที่มีคุณภาพ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของ

นักเรียนและชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อม

แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ/หรือศูนย์การเรียนรู้ที่

เหมาะสมและเพียงพอ ส าหรับประชาชนทุกระดับ                 

อันเป็นการเสริมสร้างวิถีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือก้าวสู่

ชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้และพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการศึกษา 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 



 

 

 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๕.๒ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 

การศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

การส่ ง เส ริม  พั ฒ นา และยกระดับคุณ ภ าพ

มาตรฐานการจัดบริการการศึกษาของสถานศึกษา                   

ในสังกัดและทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาพร้อมสร้างโอกาสและ

พัฒนาศักยภาพคนเชียงใหม่ให้ ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต        

อย่ างมีคุณ ภาพโดยการส่ งเสริมและพัฒนาระบบ

โครงสร้างพ้ืนฐานการจัดทรัพยากรและสภาพแวดล้อม            

ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนการกระจายอ านาจ

และขยายโอกาสทางการศึกษาการขับเคลื่อนนโยบาย

และยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่การเรียนรู้

การเสริมสร้างอัตลักษณ์โรงเรียน การเพ่ิมศักยภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมมาตรฐานการ

บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม และการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริม

การจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา

เพ่ือให้โรงเรียนเข้มแข็งมีศักยภาพสูงได้มาตรฐานสากล

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนรวมตลอดถึงการส่งเสริม

และสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้กับ

สถานศึกษา ชุมชน องค์กร และเครือข่ายทางการศึกษา

อ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

ที่ยั่งยืนโดดเด่นในวิถีอาเซียน  

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา 

การศึกษาและการเรียนรู้ในสถานศึกษา 



 

 

 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๕.๓ การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน 

การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน               

ใน สั ง กั ด เ พ่ื อ ให้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ แ ล ะ คุ ณ ภ า พ                                             

ได้มาตรฐานสากลและใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการ                    

พัฒนาท้องถิ่น ( SBMLD) โดยการพัฒนาระบบบริหาร                                              

จัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดทรัพยากรและสภาพแวดล้อม

ให้ เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน แก่ผู้ เรียนและ                           

ชุมชน การปรับหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียน                                                     

ก ารส อน แ ล ะก ารป ระ เมิ น ผ ล แ น ว ให ม่ ต าม จุ ด                                

เน้ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น นั ก เรี ย น                                 

การสร้างอัตลักษณ์ โรงเรียนและพัฒนาครูมืออาชีพ

ภายใต้กระบวนการขับเคลื่อนตามระบบแผนพัฒนา

การศึกษาที่ เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในชุมชน รวมทั้ง              

การจัดการองค์ความรู้เพ่ือให้โรงเรียนมีขีดความสามารถ

ในการจัดการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง 

ชุมชนและสังคมรวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้

ในชุมชนและร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายพัฒนาการศึกษา 

พร้อมทั้งเป็นองค์กรผู้น าในการเสริมสร้างชุมชนแห่ง

คุณธรรมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

  

- จ านวนครูที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการพัฒนา 

คุณภาพครูที่จัดโดยสถานศึกษา 
 
 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน 

ในสังกัดจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  

มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๕๐  
 
 
- นักเรียนในโรงเรียนสังกัดมีอัตลักษณ์ 

โดยมีความภูมิใจในท้องถิ่นมีจิตอาสาพร้อมทักษะ

ความรู้และความมั่นใจเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕ ต่อปี 
 
 
- สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีนวัตกรรมในการ 

บริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการพัฒนา 

ท้องถิ่นและผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

ของทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ได้ระดับดีข้ึนไป 
 
 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด 

มีสมรรถนะและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ 

แบบใหม่และจัดบริการการศึกษาตลอดชีวิต 

เป็นเชิงประจักษ์ได้อย่างมืออาชีพเพ่ิมข้ึน 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
 
 
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการและ 

ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการศึกษา 

และสถานศึกษาในสังกัดระดับมากขึ้นไป 
 
 
- ร้อยละของจ านวนนักเรียนในสังกัดที่จบการศึกษา 

ระดับประถมศึกษามีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 



 

 

 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

 - ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม 

ทรัพยากรและปัจจัยความพร้อมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของโรงเรียน 

ในสังกัดเทศบาล ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
 

 5.๔ การส่งเสริมสุขภาวะ 

การพัฒนาให้มีระบบบริการสุขภาพทางด้านสร้าง

เสริมสุขภาพป้องกัน โรครักษาพยาบาลและฟ้ืน ฟู

สมรรถภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน การส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของ

ตนเอง รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้ง

ร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน 

 

- จ านวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรมให้ประชาชน 

มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด 

ของโรคติดต่อหรือกิจกรรมด้านสาธารณสุข 
 
 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะ 

ของประชาชน 



 

 

 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๕.๕ ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 

การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้วยการส่งเสริม             

การรวมตัว ร่วมคิด ร่วมท้าในหลายรูปแบบ เป็นการ                  

ให้ความรู้แก่ชุมชนแบบบู รณาการของหน่ วยงาน               

ภาครัฐ เอกชน กลุ่มชุมชนต่างๆเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่ชุมชุน สามารถพัฒนาและก้าวไปสู่สังคมอยู่ดีมีสุข

การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์

ฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน รวมทั้งในด้านของการฝึกอาชีพ

ก า ร ให้ ค ว าม รู้ ใน ด้ าน ข อ งก ฎ ห ม าย กั บ ก าร ใช้                          

ชี วิ ต ป ระจ าวั น ก ารส าธ ารณ สุ ข ก ารส ร้ า งสั งค ม                         

ให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ท าให้ประชาชน                      

ในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครอบครัวอบอุ่น                    

และชุมชนน่าอยู่  

- จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมในการส่งเสริม 

การเรียนรู้ชุมชน/การพัฒนาอาชีพ/การมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนา 
 
 
- จ านวนครั้งที่ประชาชนได้รับการประชาสัมพันธ์ 

เผยแพร่ข้อมูลด้านการเมืองการปกครองและกฎหมาย 

๕.๖ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี 

ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 

การศึกษารวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ              

ในท้องถิ่น  การก าหนดแนวทางในการสงเคราะห์                     

ผู้ที่ด้อยโอกาส ผู้สู งอายุ  ผู้ประสบปัญหาทางสังคม             

ในด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ ปัจจัยในการยังชีพ

ก าร เข้ า ถึ งปั จ จั ย ก า รผ ลิ ต  ร วม ทั้ ง ก า รติ ด ต าม               

ประเมินผลการสงเคราะห์อย่ างต่อเนื่ องและการ

ด าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับ               

ทุกกลุ่ม เช่นสาธารณูปโภคการจัดการสิ่ งแวดล้อม                                

รวมตลอดถึงการอบรมและพัฒนาผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส

เด็กเยาวชนและสตรีในจังหวัด  

- จ านวนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อสนับสนุนการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุและ 

ผู้ด้อยโอกาส 



 

 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ส านักปลัด / กองการศึกษา / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / กองสวัสดิการสังคม 
 
 

ความเชื่อมโยง 
 
 

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรมความรู้ภูมิปัญญา 

จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพของคนให้พร้อมรับกับการ 

เปลี่ยนแปลง 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ  

                                                                                     ประชาชน 

                                                                                                     



 

 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

และการจัดระเบียบชุมชนสังคม 
 
 

พันธกิจ  การพัฒนาเทศบาลต าบลหางดงให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่อาศัย 
  (1.4 การดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) 

เป้าประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น ชุมชนเข้มแข็ง เชิดชูคุณธรรม                    

  มีความรักสามัคคี ปลอดจากยาเสพติด ได้รับสวัสดิการทางสังคมและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

องค์กรมีขีดความสามารถความพร้อมหน่วยงานเครือข่ายในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ 

การจัดระเบียบชุมชนให้แก่ประชาชนมากขึ้น 
 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๖.๑ กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

การสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมและ               
การแสดงความคิดเห็น ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
พัฒนาเครือข่ายชุมชนอาสาสมัครและบุคลากรของ
องค์กร/หน่วยงานในการเฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์และ
รณ รงค์ แน วทางในการป้ องกั นและการบ รร เท า                       
สาธารณภัย  

- จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมที่สนับสนุน 
หรือส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

๖.๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ส่ ง เส ริมสนั บ สนุ น การแก้ ไขปั ญ ห าอุท กภั ย                         

ภัยแล้ ง สาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างพนั ง                
การขุดลอก คูคลอง ล าน้ า เพ่ื อป้ องกันน้ าท่ วมฯ                  
รวมตลอดถึงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
ให้แก่พ้ืนที่ประสบภัย   

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน 
การด าเนินการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 



 

 

 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

6.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและ 

สิ่งเสพติด 

ก า ร ร่ ว ม มื อ แ ล ะ เชื่ อ ม โย ง กั บ ห น่ ว ย ง า น                                   

ที่ เกี่ ย วข้อ งกัน  ในการแก้ ไขปัญ หาอบายมุ ขและ                      

สิ่งเสพติดในการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข               

อย่างต่อเนื่องและจริงจังตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน

สถานศึกษาและสถานที่ท้างานอย่างเป็นระบบ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด 

๖.๔ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษา 

ความสงบปลอดภัยการป้องกันบรรเทา 

สาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น 

พัฒนาระบบและประสิทธิภาพในการรักษาความ

สงบปลอดภัยในชุมชนอย่างบูรณาการ ทั้งในด้านการ

พัฒนาบุคลากร การจัดหา/สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์

เทคโนโลยี และการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและ

เฝ้าระวังภัยในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาระบบ

ข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัย  

- จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 

อาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยและการรักษา 

ความสงบเรียบร้อย 

 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษา 

ความสงบปลอดภัยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 
 

ส านักปลัด / กองช่าง  
 

ความเชื่อมโยง 

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อม   

                                              เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย     

                                                                                       และการจัดระเบียบชุมชน สังคม 



 

 

ประเด 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 
 

พันธกิจ  นโยบายด้านการบริหารงาน 

เป้าประสงค์ 1. เพ่ือให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ ในด้านต่าง ๆ ของทุกฝ่าย  

ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางพัฒนา 

   2. เพ่ือให้เทศบาลมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิด 

            ประโยชน์สูงสุด 

   3. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมทางการเมือง  

   และเพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล 

 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

การเปิดโอกาสและพร้อมรับประชาชน องค์กรอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร ติดตามตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานตลอดจนการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๗.๑ การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

การปรับกระบวนทัศน์และสร้างจิตส านึกของ

บุ ค ล าก รภ าค รั ฐ ใน ทุ ก ระดั บ  ต ล อด จ น พั ฒ น า                           

ขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐให้มีนวัตกรรม                  

ในการบริหารจัดการการท้างานที่จะมุ่งไปสู่ประโยชน์

ของประชาชนโดยประชาชนได้รับความพึงพอใจและ

สามารถสนับสนุนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัด  

- จ านวนโครงการที่ด าเนินการสร้างจิตส านึกและ 

พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 
 
 
 
- ร้อยละของความพึงพอใจในทุกด้านของผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรม 



 

 

 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

7.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
ในการบริหารจัดการ 

การพัฒนาประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นความคุ้มค่าใน
การปฏิบัติภารกิจปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้
พร้อมรับกับภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดเน้น
กระจายการบริการสาธารณะให้ทั่วถึงโดยค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในกิจการ
ของรัฐเพ่ือลดภาระการลงทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการตลอดจนพัฒนากลไกการก ากับดูแลที่
เข้มแข็งและโปร่งใสโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้รับบริการเป็นหลักและด าเนินการควบคู่ไปกับการ
ปลูกฝังจิตส านึกข้าราชการให้ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
การรับผิดชอบต่อส่วนรวมการพร้อมรับการตรวจสอบ
จากประชาชนและปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด  

- จ านวนโครงการที่ด าเนินการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลเพื่อให้มีความพึงพอใจในการบริการ 
 
- จ านวนครั้งของการจัดท าโครงการ 
 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่สามารถสรรหาได้ 

ตามอัตราที่ว่าง 

7.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 

การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการ               
เสนอปัญ หาความต้องการ การก าหนดน โยบาย                   
เสนอแนะและก าหนดบทบัญญัติ รวมถึงกฎระเบียบ               
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประสานประโยชน์ของภาคส่วนต่าง ๆ      
ให้เสมอภาคและมีความสมดุล ส่งเสริมการท้ากิจกรรมใน
ลั ก ษ ณ ะ พ หุ ภ า คี  ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ จั ด ให้ มี ร ะ บ บ                   
การควบคุมภายในองค์กรภาครัฐตามที่ กฎหมาย                 
ก าหนดและส่งเสริมให้มีการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ส าเร็จตามเป้าหมายก าหนดไว้ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการและมีการตรวจสอบ 
 
- จ านวนครั้งของประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย 
ที่ได้รับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 



 

 

 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๗.๔ จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในกาบริหารงาน 

ขององค์กร 

จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

/ การบริการที่ มี ป ระสิทธิภ าพ  รวมตลอดถึ งการ

ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ อาคารส านักงาน 

อาคารปฏิบัติการต่าง ๆ ขององค์กรเพ่ือให้เป็นองค์กรที่มี

ความพร้อมส าหรับการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน                 

 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานขององค์กร 

ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

- ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

ที่ด าเนินการเพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน 

ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 
 

ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลหางดง  
 

ความเชื่อมโยง 
 
 

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ 

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(ต่อใบขวาง 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลหางดง ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ประเทศ (Country Strategy) พ.ศ. 2556 - 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(ต่อใบขวาง 2.8 ความเชื่อมโยงระหว่างจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลหางดง 

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) พ.ศ. 2556 – 2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหม่ พ.ศ. 2558 – 2561 และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2558 – 2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลต าบลหางดง  ด้วยเทคนิค  
SWOT   Analysis 

 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้าน
ต่างๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น 
ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมี
สถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้
โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak 
– W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เทศบาลต าบลหางดง 

จุดแข็ง   (Strength : S) 
1. เป็นชุมชนและอ าเภอรอบในของจังหวัดเชียงใหม่ 
2. มีการคมนาคมขนส่งสะดวกท้ังทางบกและทางอากาศ  เอื้อต่อการรองรับการเจริญเติบโตของ

เชียงใหม่  ทั้งด้านที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม 
3. มีโครงสร้างพ้ืนฐานค่อนข้างทั่วถึง 
4. ประชาชนมีการตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
5. มีวัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนาที่ส าคัญและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
6. มีแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ของงานแกะสลักไม้ 

จุดอ่อน  (Weak : W) 
1. มีประชาชนอพยพเข้าเมืองมาก  เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชน  ก่อให้เกิดปัญหาจราจร 
2. ไม่มีมาตรการรองรับการขยายตัวของเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่มีการวางผังเมืองรวม 
3. ขาดการส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม  หัตถกรรม  โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านการตลาด 
4. เกิดปัญหาการว่างงาน  อ านาจการซื้อของประชาชนลดลง 
5. ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า  ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ทางสังคม  อาชญากรรม  ยาเสพติด 
6. ระบบระบายน้ าและการบ ารุงรักษายังไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอ 
7. ขาดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและทั่วถึง 

โอกาส (Opportunity : O) 
1.  ถูกก าหนดเป็นเมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และมีงานประจ าปีก าหนดในตาราง    
     ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
2.  มีโอกาสในการขยายธุรกิจการขนส่งและธุรกิจการบรรจุภัณฑ์  เพื่อการขนส่งทางบกและทาง  
     อากาศ 
3.  เป็นพื้นที่ท่ีอยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่  ได้รับผลต่อเนื่องของการพัฒนาและเป็นพื้นที่รองรับ 
     การขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ 
4.  เป็นพื้นที่อนุรักษ์แหล่งต้นน้ าและการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 



 

 

อุปสรรค (Threat : T) 
1. ภาวะเศรษฐกิจ  สังคม เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  จ าเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทัน  พ่ึงพาตนเอง 
2. ไม่มีการสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม 

  3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

1. ผลการวิเคราะห์ปัญหา 
1.1 ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1.1 ปัญหาการจราจรติดขัด 

ลักษณะของปัญหา 
1. ความจุของผิวจราจรไม่เพียงพอ   ถนนค่อนข้างคับแคบและสภาพผิวจราจรบางช่วงช ารุดทรุดโทรม 
2. การขาดแคลนสถานที่จอดรถ  การจอดรถบนผิวจราจรและการขนถ่ายสินค้าบนผิจราจร  ท าให้เสีย   
    พ้ืนผิวจราจร   รถเคลื่อนตัวได้ช้า  ท าให้เกิดการจราจรติดขัด 
3. ขาดระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน 

ก. จากพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ขับช้ากีดขวางการจราจร   เช่น  สามล้อ จักรยาน   ล้อเข็น  การ
จอดรถส่งสินค้า/ผู้โดยสารของรถรับจ้างและการฝ่าฝืนกฎจราจร  เช่น  การขับขี่เร็วกว่าก าหนด แซงในที่คับ
ขันของผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ความเร็วสูง  ประมาท  ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรและ
สัญญาณไฟจราจร 

ข. จากกลุ่มคนเดินเท้าถนนไม่มีทางเท้าท าให้ต้องเดินบนไหล่ถนนและทางแยกทางข้ามถนนที่ไม่
ปลอดภัย  ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อคนเดินเท้าและอุบัติเหตุตามทางแยก 
4. การควบคุมการจราจรไม่ดีพอ 

ก. เครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทาง  ป้ายจราจรช ารุด ไม่สมบูรณ์ ไม่ได้มาตรฐาน  สภาพทางด้าน
กายภาพบริเวณทางร่วมและทางแยกไม่เหมาะสม  ได้แก่  รัศมีเลี้ยวแคบไม่สามารถรองรับยานพาหนะที่มี
ขนาดใหญ่ได้  เกิดปัญหาการบังคับเลี้ยว  ช่องทางการจราจรแคบ  เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแยกหลาย
แห่งไม่มีหรือมีแต่ไม่ชัดเจน 

ข. การควบคุมสัญญาณไฟจราจรการควบคุมโดยต ารวจจราจร  มีจ านวนต ารวจจราจร  เครื่องมือ
เครื่องใช้  จ านวนรถต ารวจ/เครื่องมือสื่อสารไม่เพียงพอกับปริมาณการใช้ถนน  ตลอดจนจ านวนสัญญาณไฟ
จราจรไม่เพียงพอ ระบบสัญญาณควบคุมการจราจรอัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัติยังไม่ดีพอ  การจัดจังหวะ
ไฟสัญญาณควบคุมการจราจรและขนาดของเส้นทางการควบคุมโดยใช้เครื่องหมายจราจรบนพื้นถนน   
สัญญาณไฟจราจรมองไม่ชัดเจน  ขาดการบ ารุงรักษา  ต าแหน่งติดตั้งไม่เหมาะสม 
5. งบประมาณไม่เพียงพอ 
 -  การก่อสร้างปรับปรุงถนน  ท่อระบายน้ า  ไม่ได้งบประมาณพร้อมกัน และการท างานไม่ต่อเนื่องท า
ให้ต้องใช้ระยะเวลานานเป็นที่เดือดร้อนแก่ประชาชนในการสัญจรและประชาชนที่อาศัยบริเวณนั้นได้รับ
ผลกระทบจากฝุ่นละอองและการก่อสร้างปรับปรุงถนน  ท่อระบายน้ าไม่มีสัญญาณเตือนอาจเกิดอันตรายได้ 
6. ถนนขรุขระ   ผิวการจราจรและทางเท้าไม่ได้มาตรฐาน  ไม่เพียงพอ  ผิวการจราจรภายในเขตเทศบาลส่วน
ใหญ่เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ลาดยางแอสฟัลท์และคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
 
 



 

 

1.1.2  ปัญหาน้ าท่วม 
ลักษณะของปัญหา 
1. รางและท่อระบายน้ ามีไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง  มีสิ่งกีดขวางอุดตัน  หญ้าขึ้นรก  ขาดการบ ารุงรักษาท า
ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ า/ระบบระบายน้ าไม่ได้มาตรฐาน 
2. คลองระบายน้ าตื้นเขิน   มีสิ่งกีดขวางท าให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายของน้ า 
3. ท่อระบายน้ าเดิมมีขนาดเล็ก   บางแห่งอยู่ในสภาพใช้การได้ไม่ดีพอ   การก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ าท า
ได้ล าบากและท าให้การจราจรติดขัด 

       
1.2  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
1.2.1  ปัญหาด้านเศรษฐกิจเมือง 
ลักษณะของปัญหา 
1. ความยากจนในเขตเมือง   ค่าจ้างแรงงานต่ า   ผู้มีรายได้น้อย  มีโอกาสในการท างานน้อย  มีอาชีพไม่มั่นคง 
2. ขาดคุณธรรมและการสร้างสรรค์อุดมการณ์ 
3. การบริการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการของรัฐไม่ทั่วถึง  ท าให้ภาคเอกชนชะลอตัวที่จะร่วมลงทุนใน
กิจการต่าง ๆ  ท าให้ไม่มีการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจก่อให้เกิดการว่างงานในเขตเทศบาล 
4. เกิดความเหลื่อมล้ าในการถือครองสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ  เกิดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบขาดความ
ยุติธรรม 
5. การกระจายรายได้มีช่องว่างมากขึ้น 
6. ขาดองค์กรการประสานการปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจ 
 
1.2.2  ปัญหาการจัดการชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเขตเมืองยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง 
ลักษณะของปัญหา 
1. ปัญหาเศรษฐกิจ  เป็นแรงงานไร้ฝีมือ  รายได้ต่ า  ไม่มีความม่ันคง  ขาดเงินออม  ขาดทักษะในการ
ประกอบอาชีพ  ประชาชนในชุมชนมีรายได้น้อยไม่เพียงพอกับรายจ่าย  ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันประชาชน
ในชุมชนส่วนมากมีฐานะยากจน  นอกจากนี้บางชุมชนยังมีการว่างงานในประชากรวัยแรงงานอยู่  มีปัญหา
การทอดทิ้งเด็กและคนชรา 
2. ปัญหาการประสานงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง  ขาดแผนงานและการชี้น าที่ถูกต้องชัดเจน รวมถึงขาดการ
ประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  องค์กรเอกชนและองค์กรชุมชนกับประชาชนในชุมชน   องค์กร
ในชุมชนยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะเป็นแกนกลางในการแก้ไข 

  
1.3  ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
1.3.1  การจัดการขยะมูลฝอยไม่ดีพอ 

ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลมีเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน  และยังมีขยะนอกเขตเทศบาลที่มีผู้น ามาทิ้ง
เพ่ิมข้ึนอีก 
ลักษณะของปัญหา 
1. ปัญหาด้านการเก็บขนขยะมูลฝอย 
-  ยานพาหนะท่ีใช้ในการเก็บขนขยะส่วนมากมีอายุการใช้งานมานาน ช ารุดต้องซ่อมแซมบ่อยครั้งท าให้การ
จัดเก็บขยะมูลฝอยตกค้าง ล่าช้า 
-  ยานพาหนะขนขยะที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้ได้ดีมีน้อยไม่เพียงพอ 



 

 

-  สภาพพ้ืนที่ไม่เอ้ืออ านวยในการเก็บขน  เช่น  ซอยมีขนาดเล็ก  รถขยะเข้าไปจัดเก็บไม่ได้ ท าให้การจัดเก็บ
ขยะไม่ท่ัวถึง 
-  บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมีจ านวนจ ากัด ในขณะที่สังคมและชุมชน 
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องท าให้การให้บริการขาดประสิทธิภาพ 
2. ปัญหาด้านระบบขนส่งขยะมูลฝอย สภาพยานพาหนะที่บางคันอยู่ในสภาพช ารุด  ไม่สามารถวิ่งทางไกลได้ 
3. ปัญหาด้านการก าจัดขยะ 
-  ไม่มีพ้ืนที่ทิ้งก าจัดขยะ  เพ่ือที่จะสามารถด าเนินการก าจัดขยะได้ถูกหลักเทศบาล  และรองรับปริมาณขยะ
ซึ่งเพ่ิมมากขึ้น  ปัจจุบันจ้างเอกชนน าไปทิ้งและก าจัดขยะ 
-  ขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ท่ีทันสมัย  เช่น  เครื่องอัดขยะเป็นก้อน 
ก่อนน าไปทิ้ง  เครื่องคัดแยกขยะก่อนก าจัด  หรือเครื่องบดย่อยขยะอินทรีย์ ฯลฯ  
4. ปัญหาด้านความร่วมมือจากประชาชน 
  ประชาชนทิ้งขยะไม่เป็นที่ ไม่มีการคัดแยกขยะ ไม่เข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง   
ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการช่วยจัดหาที่รองรับขยะ หรือติดต่อให้เทศบาลเป็นผู้เข้าไปท าการเก็บ
ขยะให้  แต่มักจะน าขยะไปทิ้งบริเวณใกล้เคียงที่อยู่อาศัย  เช่น  ตามที่รกร้างว่างเปล่า    
ล าเหมือง คูคลอง ริมถนน และการพยายามหลีกเลี่ยงการเสียค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอย 
5. ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ 

-  รูปแบบการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอย  ยังไม่สามารถท าให้ประชาชนเกิดความรู้ความ
เข้าใจ  มองเห็นความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคน/ส่วนรวม 

-  ขาดการประสานงานและสนับสนุนท าให้การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอยเป็นไปในลักษณะ
ต่างคนต่างท า ขาดความต่อเนื่องไม่สามารถท าให้ประชาชนตื่นตัวและให้ความร่วมมือกับทางราชการได้ 
6. ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

1) การทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงในที่สาธารณะ  คูคลองและการบุกรุกที่สาธารณะ 
2) การท าลายทรัพย์สินของทางราชการ เช่น  สัญญาณไฟจราจร โคมไฟฟ้าแสงสว่าง  ต้นไม้  

กระถางดอกไม้ประดับ ฯลฯ 
3) การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่ที่มิได้รับอนุญาต 
4) การท าเศษวัสดุ หิน  ดิน ทรายเปรอะเปื้อนตามถนนหนทางของรถบรรทุกดิน 

7. ปัญหาสวนสาธารณะมีไม่เพียงพอ 
-  ไม่มีพ้ืนที่ว่างในการสร้างสวนสาธารณะ 
 

1.4. ปัญหาการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.4.1  ปัญหาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ยังไม่ดีพอ 
ลักษณะของปัญหา 
1. ขาดการประสานงานกับหน่วยงานอื่นในท้องถิ่น  ขาดการประชาสัมพันธ์งานประเพณี  ท าให้ประชาชนไม่
ทราบข่าวสารต่างๆ และท าให้งานไม่น่าสนใจ 
 
 
 
 
 



 

 

1.5  ปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
1.5.1  ปัญหาด้านการจัดการศึกษายังไม่ครอบคลุมและไม่ทั่วถึง 
ลักษณะของปัญหา 
1. การขยายโอกาสการศึกษา  การจัดบริการการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษายังไม่ครบทุกโรงเรียน  
2. การเคลื่อนย้ายครอบครัวมาประกอบอาชีพในเขตเทศบาล  เช่น  คนต่างด้าว ลูกกรรมกร 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน  กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจสังคม เช่น  เด็กที่เคลื่อนย้าย
ตามผู้ปกครองไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่และให้การศึกษาอย่างทั่วถึง  เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาเนื่องจาก
ครอบครัวมีฐานะยากจนท าให้ไม่สามารถเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาได้  เด็กที่มีปัญหาทางสังคมที่ไม่อยู่ในระบบ
การศึกษา  เช่น   เด็กเร่ร่อนเพ่ิมมากข้ึน 
4. คุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนยังไม่ได้มาตรฐาน นักเรียนขาดความพร้อมและมี
ปัญหาทางด้านครอบครัว  ขาดครูผู้สอนที่ช านาญการเฉพาะด้าน  ครูผู้สอนต้องรับผิดชอบภาระหน้าที่ด้านอ่ืน
มาก  ท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนน้อยลง  บุคลากรน าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้น้อย ครูน าวิธีการสอนนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนน้อย วัสดุอุปกรณ์นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย 
มีไม่เพียงพอ  การนิเทศและการติดตามประเมินผลยังไม่เป็นระบบและไม่ต่อเนื่อง 
 
1.5.2  ปัญหาการส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน 
ลักษณะของปัญหา 
1. การจัดกิจกรรมนันทนาการ  กีฬา  ส าหรับเด็กนักเรียนและเยาวชน  ทั้งในและนอกระบบและประชาชน
ทั่วไปยังไม่เป็นระบบ  ขาดงบประมาณสนับสนุน 
2. ขาดงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสุขภาพ 

1.5.3  ปัญหาการจัดการคุณภาพชีวิตยังไม่ครอบคลุมและไม่ท่ัวถึง 

ลักษณะของปัญหา 
1. การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่และการก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกสุขลักษณะ 
2. อัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อสูง  เช่น  โรคอุจจาระร่วง  วัณโรค  และโรคที่มีสัตว์และแมลงเป็นพาหะ  
    เช่น ยุง หน ูแมลงวัน  เป็นต้น 
3. ขาดความพร้อมในการให้บริการสาธารณสุข 
4. อัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเพ่ิมขึ้น  โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค 
    ไม่ถูกต้อง  เช่น  โรคเบาหวาน ฯลฯ 
5. งานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมืองยังไม่บรรลุตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง 
6. ผู้ป่วยและครอบครัวขาดการดูแลทั้งร่างกาย  จิตใจ   อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
7. ปัญหายาเสพติดระบาดในเขตเทศบาล 

 
 
 
 
 
 



 

 

1.6  ปัญหาการจัดระเบียบชุมชม สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1.6.1  ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ลักษณะของปัญหา 
1. อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอและรถยนต์ดับเพลิงและอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ในการ
ดับเพลิงและการกู้ภัยอื่นๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอและรถดับเพลิงมีอายุการใช้เป็นเวลานาน  เนื่องจากไม่มี
งบประมาณที่จะจ้างเจ้าหน้าที่เพ่ิมและจัดซื้ออุปกรณ์ในการดับเพลิงต่างๆ 
2. อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยและอุปกรณ์ในการกู้ภัยที่มีอยู่ 
ไม่เพียงพอและล้าสมัย 
3. ประชากรขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยต่าง ๆ 
4. ขาดอาคารสถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการฝึกอบรมและส่งเสริมสมรรถนะของเจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและประชาชนทั่วไป 
5. ปริมาณของเจ้าหน้าที่ไม่เหมาะสม  เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานบางคนต้องรับผิดชอบการปฏิบัติงานสูงมาก  
ในขณะที่เจ้าหน้าที่บางคนมีปริมาณงานน้อย 
 
1.7  ปัญหาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1.7.1  ปัญหารายได้ของเทศบาลไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลมีจ ากัด  
ขาดกิจกรรมทางการพัฒนาการเมืองการบริหารของเทศบาล 
ลักษณะของปัญหา 
-  ปัจจุบันเทศบาลไม่มีฐานรายได้ใหม่เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเทศบาล  ทั้งนี้ในขณะที่เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ต้อง
จัดท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือประชาชน 
 
1.7.2  ประชาชนยังมีความรู้ความเข้าใจกิจการการปกครองท้องถิ่นไม่เพียงพอ 
ลักษณะของปัญหา 
-  ประชาชนในเขตเทศบาลยังขาดความรู้ความเข้าใจและความส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มี
ต่อการปกครองท้องถิ่น  การเสนอข้อเรียกร้องของตนเพ่ือให้ถูกปฏิบัติยังไม่เป็นไปตามกระบวนการและกลไก
ทางการเมือง ขาดเครื่องมือ เครื่องใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการทะเบียนราษฎร ซึ่งมีความส าคัญในด้านการ
วางแผนพัฒนา เช่น ข้อมูลสถิติ ประชากรบ้าน การแยกจ านวนบุคลากร ตามกลุ่ม อายุ ฯลฯ  ข้อมูลดังกล่าว
ใช้ในการวางแผนในด้านสาธารณสุข การศึกษา การเมือง การปกครอง ความมั่นคง เป็นต้น 
 
2.  ผลการวิเคราะห์จากความต้องการ 
2.1 ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ถนน  ผิวการจราจร  ฟุตบาททาง   ให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรขยายถนนทางเท้าให้กว้างขวาง
เหมาะสมกับพ้ืนที่ควบคุมการก่อสร้างปรับปรุงถนน  ผิวจราจร  ให้มี ความเรียบร้อย  มีป้ายไฟส่องสว่างเวลา
กลางคืนเตือนก่อนถึงบริเวณก่อสร้างเพ่ือความปลอดภัย/เร่งรัดการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็ว  ควบคุมการขุด
ถนน  ทางเท้า  เพ่ือวางสายโทรศัพท์  ประปา  ไฟฟ้า  ฯลฯ  เมื่อท าแล้วเสร็จให้กลบ/ท าให้มีสภาพเรียบร้อย  
ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ/ขรุขระ  ก าหนดให้ผู้ก่อสร้างใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือเกิดผลกระทบต่อผู้ใช้ถนนน้อยที่สุด 
2. การจราจร   ปรับปรุงให้มีสัญญาณไฟจราจร  เครื่องหมายจราจรที่สะท้อนแสงเห็นได้ชัดเจนในเวลา
กลางคืน  รวมถึงการทาสีตีเส้น  สัญลักษณ์  เครื่องหมายจราจรให้ชัดเจนเหมาะสม  มีการท าความสะอาด



 

 

สัญญาณไฟจราจร  มีป้ายทางเฉพาะให้รถสามล้อถีบ  จักรยานล้อเข็น/หรือก าหนดช่วงเวลาให้เหมาะสม  มี
มาตรการ  กฎระเบียบ  ควบคุมวินัยการจราจร  การฝ่าฝืนกฎระเบียบการจราจร   ปลูกฝังวินัยการจราจรแก่
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้มีการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลขั้นพ้ืนฐานเพ่ือช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุ
จากการจราจร 
3. การก่อสร้างอาคารมีการอนุรักษ์การก่อสร้างอาคารให้มีศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนา  ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารที่อยู่ติดถนนที่ก่อปัญหาฝุ่นละออง/ความไม่ปลอดภัยของประชาชน  มีการควบคุมบังคับใช้กฎหมาย  
ระเบียบ  เช่น   พระราชบัญญัติควบคุมอาหารฯลฯ   อย่างจริงจังชัดเจน  เร่งรัดการก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อย
โดยเร็ว ให้มีการร่างระเบียบข้อบังคับส าหรับอาคารต่าง ๆ ให้อ านวยความสะดวกแก่คนพิการ/คนชรา 
4. ระบบระบายน้ า  ปรับปรุง/ก่อสร้างระบบระบายน้ าในซอยให้มีความกว้างเสมอกัน  ควรมีการศึกษา  
ส ารวจ  ออกแบบ  ถนนทางเท้า  รางระบายน้ า  ให้เป็นมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน 
 
2.2 ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
1. ฝึกอบรมอาชีพให้แม่บ้าน  ชาวบ้าน  และผู้ที่สนใจ  เพื่อเพิ่มรายได้   
2. สร้างระบบสาธารณูปโภคให้สมบูรณ์  เพื่อความสะดวกในการค้าขาย 
3. รณรงค์ให้ร้านค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล และลดภาษีการค้าแก่ร้านค้าที่มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนกิจการของท้องถิ่น/แก่นักลงทุนที่มีกิจการสร้างงาน ช่วยเหลือสังคม  เพื่อเป็นแรงจูงใจในการลงทุน 
4. ส่งเสริมการลงทุน  จัดให้มีสถานที่แสดงสินค้ามีมาตรฐาน  จัดตั้งสถาบันฝีมือแรงงานและให้มีการตรวจสอบ
มาตรฐานสินค้า 
 
2.3  ความต้องการด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 
1. ให้ความรู้ด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยแก่เจ้าหน้าที่ เช่น  การเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ  ขยะมูลฝอยอันตราย  
เช่น  เข็มฉีดยา  เพ่ิมปริมาณถังขยะให้ระยะห่างของถังขยะน้อยลง  และให้แยกถังขยะสีของถังขยะให้เห็น
ชัดเจน  เช่น  สีเหลือง 
2. เปลี่ยนท่อระบายน้ าให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือรองรับการระบายน้ าเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ติดตั้ง
ระบบบ าบัดน้ าเสีย ควบคุมมลภาวะ รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการรักษาน้ าเสีย /การบ าบัดน้ าเสีย  
รณรงค์กวดขันให้มีการติดตั้งถังดักไขมันและถังบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยน้ าทิ้งลงท่อระบายน้ าสาธารณะ 
3. รณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องการรักษาน้ า 
4. ควบคุมรถบรรทุกดิน  หิน  ทราย   ให้มีผ้าใบคลุมให้มิดชิด 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บและการกวาดถนน เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  พ่อค้า
แม่ค้าแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกที่  
6. รณรงค์ให้ประชาชน  ร้านค้า  ช่วยกันรักษาความสะอาดฟุตบาทหน้าบ้านของตนเอง  มีมาตรการลงโทษ /
ควบคุมผู้ทิ้งขยะอย่างจริงจัง  สร้างจิตส านึกให้ประชาชน  “ลดปริมาณขยะ”  “ลดการใช้โฟมและพลาสติก”  
โดยหันมาใช้วัสดุย่อยสลายง่าย  ให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ/ก าจัดขยะมูลฝอย  
เพ่ิมปริมาณถังขยะและรถเก็บขยะ  มีการท าความสะอาดถังขยะ  จุดวางถังขยะ โดยเฉพาะตามที่แยกส าคัญ  
มีการดูแลสภาพแวดล้อมแม่น้ าล าคลองให้สะอาด 

 
 
 
 



 

 

2.4  ความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
1. ให้มีการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน  เพ่ือให้เกิดการติดต่อสมาคมและเพ่ือสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ความรู้  ประสบการณ์จากผู้สูงอายุ 
2. ให้องค์กรธุรกิจเอกชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์เพ่ิมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เรื่องการป้องกันโรคเอดส์และการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์  เพ่ิมการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์และ
ครอบครัว  ให้ประชาชนมีความเข้าใจในเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์  ให้มีการอบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์
ให้แก่สื่อมวลชน ผู้บริหาร  เพ่ือการเผยแพร่สารข่าวที่ถูกต้องและเพ่ือการจัดหางบประมาณสนับสนุนให้มากขึ้น 
 
2.5  ความต้องการด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1) มีการป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติอย่างมีระบบและมีมาตรฐาน จัดให้มีการอบรม
เจ้าหน้าที,่ ต ารวจ , อาสาสมัครสาธารณภัยให้มากขึ้น 
2) พนักงานเทศบาลควรมีการศึกษาวิทยาการสมัยใหม่อยู่เสมอ 
3) ขยายฐานการเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียมให้ทั่วถึง  มีการส ารวจตรวจสอบประสิทธิภาพในการจัดเก็บ  
ด าเนินการภาคสนาม  ด าเนินการขยายฐานภาษี  พัฒนาการจัดเก็บข้อมูล 
4) มีการส ารวจปัญหาความต้องการของประชาชนอยู่เสมอ  มีการออกเยี่ยมเยือนชาวบ้านทุกชุมชน 
5) จัดสวัสดิการแก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิอันพึงได้ที่ชอบธรรม 
6) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจกิจการของเทศบาล 
 



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างพนังกันดินล าเหมือง 1.เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ความสูง 1.80 เมตร 2,500,000 0 0 0 จ านวนพ้ืนท่ี สามารถแก้ไขปัญหาการ กองช่าง

จอมทอง หมู่ท่ี 2 ต.หางดง น้ าท่วมขัง ความยาว 373.00 เมตร และ ความยาว ระบายน้ าไม่สะดวก และ
2.เพ่ือการระบายน้ าท่ีดีของ ดาดคอนกรีตล าเหมืองจอมทอง ท่ีก่อสร้าง บรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ล าเหมือง ความสูง 1.50 เมตร ราษฎรในพ้ืนท่ี
3.เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความยาว 373.00 เมตร
ของบ้านเมือง รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลต าบลหางดง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เทศบาลต าบลหางดง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ พ .ศ. 2561-2564 ท่ี 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.01

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 ก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมปรับปรุง 1.เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 1.ก่อสร้างรางระบายน้ า 335,000 0 0 0 จ านวนพ้ืนท่ี 1.สามารถแก้ไขปัญหาการ กองช่าง

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต น้ าท่วมขัง ความกว้าง 0.50 เมตร ด าเนินการ ระบายน้ าไม่สะดวก และ
และก่อสร้างเสริมถนนคอนกรีต 2.เพ่ือการระบายน้ าท่ีดีของ รางระบายน้ าแบบเปิด 92.00 เมตร ก่อสร้าง บรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 ต.หางดง ล าเหมือง รางระบายน้ าแบบปิด 23.00 เมตร เสริมถนน ราษฎรในพ้ืนท่ี

3.เพ่ือความเป็นระเบียบ ความลึก 0.40 เมตร คอนกรีต 2.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน
เรียบร้อยของบ้านเมือง ความยาวรวม 115.00 เมตร เสริมเหล็ก 3.ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
4.เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม รางระบายน้ าแบบเปิด 27.00 เมตร ประชาชนสามารถเดินทางได้
ให้ได้มาตรฐาน ความลึก 0.40 - 0.75 เมตร สะดวก รวดเร็ว
5.เพ่ือลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ความยาวรวม 27.00 เมตร 4.การขนส่งผลผลิตทางการ
ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก 2.ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก เกษตรมีความรวดเร็ว
รวดเร็ว คอนกรีต หนา 0.05 เมตร 
6.เพ่ือให้การขนส่งผลผลิตทาง ความกว้าง 3.00 - 3.50 เมตร
การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ความยาว 32.50 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
87.75 ตารางเมตร และ
3.ก่อสร้างเสริมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
กว้าง 1.20 - 1.50 เมตร
ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
16.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลหางดง

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.01

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ท่ี 5 1.เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ความกว้าง 1.04 เมตร 484,000 0 0 0 จ านวนพ้ืนท่ี สามารถแก้ไขปัญหาการ กองช่าง

ต.หางดง น้ าท่วมขัง ความยาว 200 เมตร ความยาว ระบายน้ าไม่สะดวก และ
2.เพ่ือการระบายน้ าท่ีดีของ ความลึก 1.00 เมตร ท่ีก่อสร้าง บรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ล าเหมือง รายละเอียดตามแบบแปลนของ ราษฎรในพ้ืนท่ี
3.เพ่ือความเป็นระเบียบ เทศบาลต าบลหางดง
เรียบร้อยของบ้านเมือง

4 ก่อสร้างเสริมขอบสองข้าง 1.เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ความสูง 0.40 เมตร 226,000 0 0 0 จ านวนพ้ืนท่ี สามารถแก้ไขปัญหาการ กองช่าง
รางระบายน้ า หมู่ท่ี 5 ต.หางดง น้ าท่วมขัง ความหนา 0.15 เมตร ความยาวรวม ระบายน้ าไม่สะดวก และ

2.เพ่ือการระบายน้ าท่ีดีของ ความยาวรวมสองข้าง 403.00 สองข้างทาง บรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ล าเหมือง เมตร ราษฎรในพ้ืนท่ี
3.เพ่ือความเป็นระเบียบ รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เรียบร้อยของบ้านเมือง เทศบาลต าบลหางดง

5 ปรับปรุงรางระบายน้ า 1.เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ความยาว 31.40 เมตร และ 84,000 0 0 0 จ านวนพ้ืนท่ี สามารถแก้ไขปัญหาการ กองช่าง
อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ น้ าท่วมขัง เทปรับระดับพ้ืน หนา 0.15 เมตร ความยาว ระบายน้ าไม่สะดวก และ
หมู่ท่ี 9 ต.หางดง 2.เพ่ือการระบายน้ าท่ีดีของ รายละเอียดตามแบบแปลนของ ท่ีปรับปรุง บรรเทาความเดือดร้อนให้กับ

ล าเหมือง เทศบาลต าบลหางดง ราษฎรในพ้ืนท่ี
3.เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.01

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม ความกว้าง 4.00 เมตร 341,000 0 0 0 จ านวนพ้ืนท่ี 1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน กองช่าง

หมู่ท่ี 2 ต.หางดง ให้ได้มาตรฐาน ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 2.ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
2.เพ่ือลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ความยาว 150.00 เมตร ท่ีก่อสร้าง ประชาชนสามารถเดินทางได้
ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รายละเอียดตามแบบแปลนของ สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว เทศบาลต าบลหางดง 3.การขนส่งผลผลิตทางการ
3.เพ่ือให้การขนส่งผลผลิตทาง เกษตรมีความรวดเร็ว
การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว

7 SAFETY ZONE 1.เพ่ือให้มีถนนปลอดฝุ่น สะอาด เน้นบูรณาการส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1.เกิดการบูรณาการการท างาน ส านักปลัด

ไร้มลพิษจากฝุ่นละออง เป็นท่ี ในระยะแรกและขยายผลไปสู่ กลุ่มเป้าหมาย ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ และ

ประทับใจแก่นักท่องเท่ียว สถานประกอบการ และประชาชน ท าให้แนวทางการท างานเป็นไป กองสาธารณสุขฯ

และเป็นตัวอย่างแก่ถนนสายอ่ืน ทุกหมู่เหล่า ในทิศทางเดียวกัน
2.เพ่ือให้มีถนนแห่งความปลอดภัย ในระยะท่ีสอง เพ่ือให้บังเกิดผล 2.ท าให้ได้มีถนนต้นแบบ 
(ถนนสีขาว) ผู้ขับข่ีมีวินัยทางการ ตามเป้าหมายดังต่อไปน้ี เป็นตัวอย่างท่ีสามารถขยายผล
จราจร มีการปรับปรุงสภาพผิว 1.ด้านความปลอดภัย ไปสู่ถนนสายอ่ืน
ทางจราจรและไหล่ทางให้มี ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน 3.ลดจ านวนอุบัติเหตุ
ความสะอาดไม่เป็นหลุ่มเป็นบ่อ 2.ด้านความสะอาด/ความเป็น บนท้องถนน
เพ่ือป้องกันปัญหาอุบัติเหตุ ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 4.ประชาชนต่ืนตัวในการ
ทางท้องถนน 3.ด้านส่งเสริมการท่องเท่ียว ปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยของตนเอง
3.เพ่ือให้ผู้ประกอบการ สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน
ส่วนราชการ และประชาชนท่ี สถานท่ีด าเนินการ :
อยู่อาศัยตลอดสองข้างทาง ก าหนดถนนในเขต อปท. 
มีส่วนร่วมบูรณาการความสวยงาม จ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงสาย 
สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ระยะทางตามท่ีก าหนดเพ่ือน ามา
ให้แก่ถนน ด าเนินงานตามโครงการ

SAFETY ZONE

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.01

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 ขุดลอกรางระบายน้ าท่ัวเขตเทศบาล 1.เพ่ือให้มีน้ าใช้ในการอุปโภค รางระบายน้ าในเขตเทศบาลต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 1.ร้อยละของ 1.มีน้ าใช้ในการอุปโภคบริโภค กองช่าง

ต าบลหางดง บริโภคท าการเกษตรและเล้ียงสัตว์ หางดง หมู่ 1 - 5 และ หมู่ 9 ต.หางดง ระยะทาง ท าการเกษตรและเล้ียงสัตว์
2.เพ่ือขยายล าน้ าและก าจัดวัชพืช 1.บริเวณล าเหมืองข้างบ้าน ขุดลอก อย่างเพียงพอ
ท าให้การระบายน้ าสะดวก นายจรัญ ศรีเรือง จนส้ินสุดล าเหมือง 2.จ านวนราง 2.ล าน้ าไม่ต้ืนเขิน กว้างข้ึน
และป้องกันน้ าท่วม 2.บริเวณรางระบายน้ าหลังบ้าน ระบายน้ าท่ี ไม่มีวัชพืช สามารถระบายน้ า

นายสิงห์ค า ค าวังสวัสด์ิ ขุดลอก ได้อย่างสะดวกและป้องกัน
(หน้าโรงฆ่าสัตว์) การเกิดน้ าท่วม
3.บริเวณรางระบายน้ าซอยแสนสบาย

9 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด 1.เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความ จ้างเหมาตัดหญ้า วัชพืช และก่ิงไม้ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคนงาน 1.สภาพภูมิทัศน์ของพ้ืนท่ีมี กองช่าง
และภูมิทัศน์โดยรอบเทศบาล ปลอดภัยส าหรับการจราจร บริเวณถนน และสถานท่ีต่างๆ ท่ีอยู่ จ้างเหมา ความปลอดภัยส าหรับการจราจร

2.เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ในความรับผิดชอบของเทศบาล 2.ประชาชนสามารถสัญจร
ได้อย่างสะดวก ต าบลหางดง ไปมาได้อย่างสะดวก
3.เพ่ือปรับปรุงถนนและสถานท่ี 3.ถนนและสถานท่ีมีความ
ให้มีความสวยงาม สวยงามเพ่ิมมากข้ึน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 ท่ี 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ 1.เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน อุดหนุนองค์กรปกครอง 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน อปท. 1.ท าให้มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับศึกษา ส านักปลัด

ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ในการเข้าดูข้อมูลข่าวสารในส่วนท่ีเปิดเผยได้ ส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีให้ ท่ีให้การ และค้นคว้าของประชาชน เทศบาล
อ าเภอหางดง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บริการสถานท่ีกลาง สนับสนุน 2.ท าให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจ

2.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามา ภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือ ท้องถ่ินมากย่ิงข้ึน
จัดจ้าง 3.ท าให้ประชาชนสามารถเข้าดู
3.เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครอง
ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง ส่วนท้องถ่ินได้สะดวก
4.เพ่ือให้มีศูนย์รวมในการเผยแพร่ข่าวสาร 4.ท าให้เกิดความโปร่งใสในการ
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง จัดซ้ือจัดจ้าง และปฏิบัติงานของ
ส่วนท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
5.เพ่ือให้มีศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวม จ านวน  1  โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลหางดง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ พ .ศ. 2561-2564 ท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล



แบบ ผ.02

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
7.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี 1.เพ่ือให้ประชาชนโดยท่ัวไปได้ร่วมแสดงออก อุดหนุนท่ีท าการ 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน อปท. 1.ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกัน กองการศึกษา

และประเพณีท้องถ่ิน ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปกครองอ าเภอหางดง ท่ีให้การ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยท้ังชาติ  / ระยะเวลาด าเนินการ : สนับสนุน สถาบันพระมหากษัตริย์
ประจ าปีงบประมาณ 2561 2.เพ่ือเกิดการรวมพลังสมานสามัคคีของ 1 ต.ค. 2560 ถึง 2.ท าให้เกิดความสามัคคีระหว่าง

ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ  30 ก.ย. 2561 หน่วยงานของรัฐ อปท. และ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า และภาคเอกชน หรือ
3.เพ่ือส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา วัฒนธรรม ประชาชนท่ัวไป
และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินให้
คงอยู่สืบไป

รวม จ านวน  1  โครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.05

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 ท่ี 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างลานกีฬา 1.เพ่ือให้มีสถานท่ีออกก าลังกายส าหรับ ขนาดกว้าง 25 เมตร 3,000,000 0 0 0 ขนาดการ 1.มีสถานท่ีออกก าลังกายส าหรับ กองช่าง

อเนกประสงค์เทศบาลต าบล ประชาชนและเยาวชน ยาว 44 เมตร ก่อสร้าง ประชาชนและเยาวชน
หางดง หมู่ท่ี 3 ต.หางดง 2.เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬา บริเวณด้านหลังอาคาร เป็นไปตาม 2.สามารถสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ในชุมชนหรือในระดับพ้ืนท่ี และเพ่ือ ส านักงานเทศบาลต าบล แบบแปลน กีฬาในชุมชนหรือในระดับพ้ืนท่ี
แก้ไขปัญหายาเสพติด หางดง หมู่ท่ี 3 ต.หางดง 3.สามารถพัฒนาศักยภาพของ
3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของประชาชนและ ประชาชนและเยาวชนซ่ึงเป็นก าลัง
เยาวชนซ่ึงเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา ส าคัญในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และสังคมของชุมชน ให้มีสุขภาพ
ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจาก ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
โรคภัยเบียดเบียน เบียดเบียน

รวม จ านวน  1  โครงการ 3,000,000 0 0 0

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ พ .ศ. 2561-2564 ท่ี 5 เสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลต าบลหางดง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


