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1

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
บทที่ 1 บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองดําเนินการวางแผนพัฒนา
โดย จัดทําแผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาสามป และแผนปฏิบัติการ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และ
นโยบายในการพัฒนาทองถิ่น
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนกระบวนการ
กําหนดทิศทางในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุ
และแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ
ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น และปญหา /ความตองการของประชาชนในทองถิ่น
ดวย
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางยิ่ง
ทั้งนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้น
ในอนาคต เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมุงไป สู
สภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ตองกําหนดถึงสภาพการณที่ตองการจะบรรลุและ
แนวทางในการที่จะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ดี จะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการรวบรวมและ การ
วิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้ เพื่อใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไปสูการแกไขปญหา และสนองตอบความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่นไดอยางแทจริง

ประโยชนของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาถือวาเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่จะชวยใหเทศบาลตําบลไชย
ปราการ สามารถดําเนินการพัฒนาไดบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพและ
ประหยัดทั้งดานเวลา บุคลากร วัสดุอุปกรณและงบประมาณ เพราะไดมีการวางแนวทางการใช
ทรัพยากรทุก ๆ ดานไวกอนแลวโดยไดเนนในเรื่องการจัดลําดับความสําคัญของประเด็นหลักการ
พัฒนา เพื่อนํามาคัดเลือกและจัดทํารายละเอียดแผนงาน /โครงการใหตอบสนองตอปญหาความ
ตองการของประชาชนในเขตเทศบาลไดอยางแทจริง และในการจัดทําแผนดังกลาว เทศบาลไดถือ
ปฏิบัติในการนําขอมูลในแผนแมบทชุมชนมาประกอบการพัฒนาในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดวยทุกครั้ง
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนจุดเริ่มตนของระบบการวางแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งเปน
ลักษณะหรือแนวทางในการวางแผนที่จะพัฒนาเทศบาลไปในทิศทางใด ทําใหสามารถมองเห็น
การพัฒนาเทศบาลในระยะยาวไดอยางชัดเจน และถือวาเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่จะชวยใหเทศบาล
สามารถดําเนินการพัฒนาไดบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนายังเปนมาตรการหนึ่งที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกันระหวาง
แผนพัฒนาสามปกับการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลดวย
***********************

บทที่ 2
สภาพทั่วไป และขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลไชยปราการ
สภาพทั่วไป
การจัดตั้ง
เทศบาลตําบลไชยปราการ ตั้งอยูในเขตอําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม อยู
ทางดานทิศเหนือ ของจังหวัดเชียงใหม ระยะทางหางจากตัวจังหวัดประมาณ 127 กิโลเมตร
หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 850 กิโลเมตร ทางดานทิศเหนือของอําเภอไชยปราการ มี
เสนทางคมนาคมติดกับอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ทางดานทิศ
ใตมีเสนทางคมนาคมติดตอกับอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร
เทศบาลตําบลไชยปราการ เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลไชยปราการตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม 2542 และเทศบาลตําบลไชยปราการไดรับการปรับชั้นเทศบาลเปนเทศบาล ชั้น 6
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2543 และปจจุบันเปลี่ยนเปนเทศบาลขนาดกลาง
เทศบาลตําบลไชยปราการ มีพื้นที่รวม 49.13 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่
บางสวนของ 3 ตําบล 20 หมูบาน ของอําเภอไชยปราการคือ
1. ตําบลปงตํา มี 8 หมูบาน ไดแก
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

บานปงตํา
บานทา
บานปางควาย
บานมิตรอรัญ
บานปารวก
บานหวยมวง
บานหวยบง
บานทุงยาว

หมู
หมู
หมู
หมู
หมู
หมู
หมู
หมู

1 ตําบลปงตํา
2 ตําบลปงตํา
3 ตําบลปงตํา
4 ตําบลปงตํา
5 ตําบลปงตํา
6 ตําบลปงตํา
7 ตําบลปงตํา
8 ตําบลปงตํา

2. ตําบลหนองบัว มี 3 หมูบาน ไดแก
2.1 บานเดน
2.2 บานหวยไผ
2.3 บานหนองบัว

หมู 1 ตําบลหนองบัว
หมู 2 ตําบลหนองบัว
หมู 3 ตําบลหนองบัว (อยูในเขตเทศบาลบางสวน)

3. ตําบลศรีดงเย็น มี 9 หมูบาน ไดแก
3.1 บานแมขิ
หมู 1 ตําบลศรีดงเย็น (อยูในเขตเทศบาลบางสวน)

3.2 บานแมขิหลายฝาง
หมู 2 ตําบลศรีดงเย็น (อยูในเขตเทศบาลบางสวน)
3.3 บานศรีดงเย็น
หมู 3 ตําบลศรีดงเย็น (อยูในเขตเทศบาลบางสวน)
3.4 บานอินทาราม
หมู 4 ตําบลศรีดงเย็น (อยูในเขตเทศบาลบางสวน)
3.5 บานอาย
หมู 5 ตําบลศรีดงเย็น (อยูในเขตเทศบาลบางสวน)
3.6 บานทรายขาว
หมู 7 ตําบลศรีดงเย็น (อยูในเขตเทศบาลบางสวน)
3.7 บานดงปาสัก
หมู 9 ตําบลศรีดงเย็น (อยูในเขตเทศบาลบางสวน)
3.8 บานเชียงหมั้น
หมู 15 ตําบลศรีดงเย็น (อยูในเขตเทศบาลบางสวน)
3.9 บานดง
หมู 17 ตําบลศรีดงเย็น (อยูในเขตเทศบาลบางสวน)
ขอมูลจํานวนประชากรในเขตเทศบาล ณ เดือนมีนาคม 2555 มีจํานวนทั้งสิ้น 16,258 คน
แยกเปนชาย 7,818 คน หญิง 8,440 คน รวม 6,127 ครัวเรือน
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ

ตําบลแมขา
ตําบลศรีดงเย็น
ตําบลแมทะลบ
ตําบลหนองบัว

อําเภอฝาง
อําเภอไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ

จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

สภาพภูมิประเทศ
เทศบาลตําบลไชยปราการ พื้นที่ 49.13 ตารางกิโลเมตร มีแนวภูเขาลอมรอบ
ลักษณะเอียงลาดไปทางทิศตะวันออก พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรมมีลําธารและลําหวยไหล
ลงสูแมน้ําฝางที่ไหลผานเขตเทศบาลไปทางทิศเหนือ ซึ่งเปนพื้นที่ที่อุดมสมบูรณใชในการเกษตร
กรรมไดทุกฤดูกาล
ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศโดยทั่วไป ในชวงฤดูรอนจะรอนปานกลาง ในชวงฤดูหนาวจะหนาวจัด
ฤดูฝนจะมีฝนตกชุก เหมาะสําหรับการทําเกษตรกรรม
สภาพเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม
ทองถิ่นไชยปราการ เปนชุมชนที่กอตั้งขึ้นจากการที่มีภูมิประเทศเปนที่ราบมีลําน้ํา
ฝางไหลผานมีความอุดมสมบูรณของน้ํา และพื้นที่เหมาะแกการเกษตร ประชากรสวนใหญจึงมี
อาชีพเกษตรกร พืชเศรษฐกิจที่สําคัญไดแก ขาว ขาวโพด ลิ้นจี่ ลําไย สม กระเทียม หอมแดง
มันฝรั่ง และมีการเลี้ยงสัตว
สภาพเศรษฐกิจโดยรวม
1. อาคารพาณิชย
2. อาคารที่พักอาศัย

ประมาณ
ประมาณ

137
5,896

แหง
แหง

3. โรงงานอุตสาหกรรม
4. ตลาดสด (ขนาดใหญ)
5. ธนาคาร
6. สวนราชการ
7. สถานศึกษา
8. ตลาดนัด
9. โรงแรม (หองพัก) จํานวน 1
10. โรงฆาสัตว จํานวน 1
11. สหกรณ จํานวน
12. โรงแวกซ จํานวน

ประมาณ
ประมาณ
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2
1
4
27
9
2
2
3
2

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

นอกจากนี้ ประชากรในเขตเทศบาลนอกจากจะมีอาชีพเปนเกษตรกรเปนอันดับหนึ่ง
แลว สวนใหญจะประกอบอาชีพรับจางในภาครัฐ และภาคเอกชน รับจางทั่วไป รองลงมาจะ
ประกอบอาชีพคาขาย ธุรกิจสวนตัว รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจเปนตน
สภาพสังคม
ประชากรอาศัยอยูในเขตเทศบาล โดยภาพรวมแลวเปนสังคมแบบกลุม ชาวบาน
ดั้งเดิมนี้ถือขนบธรรมเนียมและประเพณีทองถิ่นโดยเครงครัด กลุมชาวบานที่มาอาศัยอยูใหม ซึ่งมา
ตั้งรกรากอยูในเขตเทศบาล สวนประชากรแฝงในเขตเทศบาลยังมีจํานวนหนึ่ง เนื่องจากมีจํานวน
ประชากรที่เปนผูที่เขามาทํางานในพื้นที่ แตไมไดยายทะเบียนบานเขามาดวย ไดแก ขาราชการ
เจาหนาที่ พนักงาน และแรงงานที่เขามาทํางานในเขตเทศบาล ที่มาเชาอาศัยอยูตามบานพัก โดย
ไมมีหลักฐานทางทะเบียนอีกเปนจํานวนมาก
ดังนั้น ในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ มีประชากรที่แทจริงมากกวาประชากร
ตามทะเบียนโดยทั่วไป และเปนการยากที่จะหาขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากรแฝงไดอยางถูกตอง
ดานโครงสรางพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)
การคมนาคมและขนสง
เสนทางถนนสายหลักคือถนนโชตนา (ถนนเชียงใหม –ฝาง ) ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 107 เปนเสนทางที่เชื่อมจากถนนสายหลัก สามารถมีการคมนาคมติดตอไดทั้งภายใน
อําเภอตางอําเภอ และตางจังหวัด
การไฟฟา
ในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ มีระบบไฟฟาไว ใช ครบทุกครัวเรือน โดยใชบริการจาก
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม สวนไฟฟาสาธารณะ (ไฟถนน) มีครอบคลุม
ประมาณรอยละ 90 ของพื้นที่ สามารถใหการบริการประชาชนในเขตเทศบาลไดทั้งหมด

การประปา
ในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการสวนใหญ จะใชประปาจากหนวยงานตาง ๆ เชน
- การประปาของสวนภูมิภาคอําเภอไชยปราการ
จํานวน
1
แหง
- การประปาของหมูบาน
จํานวน
9
แหง
การสื่อสารการคมนาคม
- การไปรษณียโทรเลขอําเภอไชยปราการ ตั้งทําการอยูหมูที่ 2 ตําบลหนองบัว อําเภอ
ไชยปราการ
- ชุมสายโทรศัพท หมูที่ 2 ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ
การใชที่ดิน
สําหรับการใชที่ดินในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ สามารถแบงการใชที่ดินออกเปน 2
ประเภท ไดแก
1. การใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สวนใหญพื้นที่เกษตรกรรมในเขตเทศบาลจะอยูกระจัดกระจายในบริเวณที่ราบลุมของพื้นที่
เทศบาลจะเปนพื้นที่ราบลุมมีการปลูกไมผล เชน ขาว ,พริก ,ขาวโพด ,ถั่วเหลือง ,มะมวง,ลิ้นจี่ ,ลําไย
,ฝรั่ง,หอม,สม,กระเทียม เปนตน
2. การใชที่ดินในชุมชนเมือง
จะมีการใชที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม และที่อยูอาศัยเปนสวนใหญ ชุมชนจะหนาแนนอยูใน
เขตเทศบาล
การพาณิชย ภายในเขตเทศบาลมีการเติบโตทางดานเศรษฐกิจมีหนวยงาน และสถานบริการ
ดังนี้
ธนาคาร
จํานวน
4
แหง
บริษัท/หางหุนสวนจํากัด
จํานวน
27 แหง
รานคาทั่วไป
จํานวน
359 แหง
สหกรณการเกษตร จํากัด
จํานวน
3
แหง
หองอาหาร
จํานวน
15 แหง
หองเชา
จํานวน
12 แหง
ที่ทําการไปรษณียโทรเลข
จํานวน
1
แหง
ตลาดสด
จํานวน
5
แหง
โรงแวกซ จํานวน
2 แหง
การทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยว
-

- ฝายปงตํา,อางเก็บน้ําหวยบง,ฝายเชียงหมั้น
การทอผาปากะยอ บานหวยบง

-

วัด (วัดพระเจาพรมมหาราช) ซึ่งอยูนอกเขตเทศบาล

กลุมอาชีพประชากร ไดแก
1. กลุมสงเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนาการผลิต และรายไดของกลุมสตรีแมบานในเขต
เทศบาลจํานวน 20 หมูบาน/ชุมชน
2. สงเสริมกลุมอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) จํานวน 4 หมูบาน
3. สงเสริมกิจกรรมสตรีในเขตเทศบาล
กลุมเกษตรกรชุมชน ไดแก
สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบลปงตํา
ดานสังคม
ประชากร จํานวนทั้งสิ้น 16,258 คน แยกเปน ชาย 7,818 คน หญิง 8,440 คน
จํานวนครัวเรือน 6,127 ครัวเรือน (ขอมูล ณ วันที่ เดือนมีนาคม 2555) โดยแยกไดดังนี้
ตําบลปงตํา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บานปงตํา
บานทา
บานปางควาย
บานมิตรอรัญ
บานปารวก
บานหวยมวง
บานหวยบง
บานทุงยาว

มีประชากร
มีประชากร
มีประชากร
มีประชากร
มีประชากร
มีประชากร
มีประชากร
มีประชากร

1,285 คน
(ชาย 628 คน หญิง 657 คน)
2,675 คน (ชาย 1,281 คน หญิง 1,394 คน)
944 คน
(ชาย 454 คน หญิง 490 คน)
423 คน
(ชาย 207 คน หญิง 216 คน)
611 คน
(ชาย 296 คน หญิง 315 คน)
854 คน
(ชาย 412 คน หญิง 442 คน)
720 คน
(ชาย 364 คน หญิง 356 คน)
489 คน
(ชาย 241 คน หญิง 248 คน)

มีประชากร
มีประชากร
มีประชากร
มีประชากร
มีประชากร
มีประชากร
มีประชากร
มีประชากร
มีประชากร

939 คน
549 คน
1,625 คน
6328 คน
847 คน
515 คน
424 คน
214 คน
4453 คน

(ชาย
(ชาย
(ชาย
(ชาย
(ชาย
(ชาย
(ชาย
(ชาย
(ชาย

มีประชากร
มีประชากร

527 คน
460 คน

(ชาย 262 คน หญิง 265 คน)
(ชาย 211 คน หญิง 249 คน)

ตําบลศรีดงเย็น
9. บานแมขิ
10. บานแมขิหลายฝาง
11. บานศรีดงเย็น
12. บานอินทาราม
13. บานอาย
14. บานทรายขาว
15. บานดงปาสัก
16. บานเชียงหมั้น
17. บานดง

445
258
762
302
399
265
211
106
200

คน หญิง 494 คน)
คน หญิง 291 คน)
คน หญิง 863 คน)
คน หญิง 326 คน)
คน หญิง 448 คน)
คน หญิง 250 คน)
คน หญิง 213 คน)
คน หญิง 108 คน)
คน หญิง 253 คน)

ตําบลหนองบัว
18. บานเดน
19. บานหวยไผ

20. บานหนองบัว

มีประชากร

1,064 คน

(ชาย 509 คน หญิง 555 คน

สถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3
จํานวน 9 แหง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม แมฮองสอนเขต 34 จํานวน 1 แหง
ศูนยบริการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
จํานวน 1 แหง
สถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน
จํานวน 2 แหง
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
จํานวน 3 แหง
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จํานวน 1 แหง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 แหง ไดแก
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปารวก
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงปาสัก
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสันตนเปา (บานอาย)
4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยบง
การนับถือศาสนา ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ
- วัดในเขตเทศบาล
จํานวน 15 แหง
- โบสถคาทอลิก
จํานวน 1 แหง
- ประเพณีทองถิ่นที่สําคัญ ไดแก งานสลากภัตต , งานปอยหลวง , ประเพณีสงกรานต ,
การถวายเทียนพรรษา , ประเพณีลอยกระทง
- ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ไดแก การทอผาพื้นเมือง , การทอเสื่อกก เปนตน
การสาธารณสุข
ในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ มีสถานีอนามัยอยู 3 แหง คือ สถานีอนามัยปงตํา ,
สถานีอนามัยดงปาสัก ,สถานีอนามัยหวยไผ และสถานีอนามัยรองธาร ซึ่งอยูนอกเขตเทศบาล แต
ประชาชนในเขตเทศบาลก็สามารถไปใชบริการรักษาได รวมทั้งสามารถไปใชบริการรักษาไดที่
โรงพยาบาล
ไชยปราการ ซึ่งอยูนอกเขตเทศบาล และโรงพยาบาลฝาง อําเภอฝาง
ฌาปณสถาน
ในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ จะมีสุสานและฌาปณสถานอยู ในเขตเทศบาล จํานวน
11 แหง ซึ่งเปนของหมูบานอยูในความดูแลและรับผิดชอบของเทศบาล ซึ่งสุสานทั้งหมดนี้จะใช
รวมกันระหวางคนในพื้นที่ในเขตเทศบาล

การสังคมสงเคราะห
ประชาชนในเขตเทศบาลจะใชบริการในดานการสังคมสงเคราะห และสวัสดิการเบื้องตนได
จากเทศบาลตําบลไชยปราการ ซึ่งไดตั้งงบประมาณไวเพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนเปนการเบื้องตน และในสวนของสถานีอนามัยที่อยูในเขตเทศบาล ซึ่งสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขไดออกบัตรทอง 30 บาท ใหบริการดานการรักษาพยาบาลแกประชาชนตามนโยบาย
ของรัฐบาล
การสังคมสงเคราะหเบื้องตนของเทศบาล เทศบาลจัดงบประมาณสนับสนุน ไดแก
1. โครงการแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
จํานวน 100,000.- บาท
2. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน
จํานวน 50,000.- บาท
3. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจําป 2555
จํานวน 50,000.- บาท
4. การสงเคราะหครอบครัวผูประสบความเดือดรอน ผูมีรายไดนอย และผูไรที่พึ่ง
จํานวน 1
00,000.- บาท
5. โครงการศูนยฟนฟูสุขภาพ ผูปวยโรคอัมพฤกษ อัมพาต และกายภาพบําบัด
เทศบาลตําบลไชยปราการ
จํานวน 300,000.- บาท
6. การชวยเหลือผูปวยเอดส จํานวน
480,000.- บาท
ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรน้ํา
แหลงน้ําที่สําคัญ ถือเปนสายเลือดสําคัญของอําเภอไชยปราการ และอําเภอ
ใกลเคียงที่ใชในการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม คือแมน้ําฝางที่ไหลผานในเขตเทศบาลตลอดป
ซึ่งประชาชนไดนํามาใชประโยชนในการทําไร ทําสวน นอกจากนี้ยังมีลําหวยตาง ๆ เชน
- ลําหวยปงตํา
- ลําหวยแมวะ
- ลําหวยขาน
- ลําหวยทรายขาว
- ลําหวยเตย
ทรัพยากรปาไม
เนื่องจากในเขตเทศบาลเปนเขตชุมชนเมือง สภาพโดยทั่วไปจะเปนปาโปรงตนไมขึ้นอยู
กระจัดกระจาย โดยชุมชนจะเปนผูรักและหวงแหนทรัพยากรปาไม จึงไดปลูกปาชุมชนขึ้น ไดแก ฝาย
ปงตํา ฝายหวยบง ฝายเชียงหมั้น เปนตน เพราะพื้นที่ของเทศบาลจะไมมีสภาพปาไมหลงเหลืออยู
เนื่องจากพื้นที่เหลานี้ทั้งหลายเปนพื้นที่พักอาศัยกระจายอยูทั่วไปในเขตเทศบาล

สภาพสิ่งแวดลอม
สภาพแวดลอมโดยทั่วไปขณะนี้ของเทศบาลตําบลไชยปราการ ไมมีปญหาในเรื่อง
การทิ้งขยะ เพราะไดมีสถานที่ในการทิ้งรวมกับเทศบาลตําบลเวียงฝาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น
โครงสรางและอํานาจหนาที่ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลตําบลไชยปราการ ไดรับการปรับเปนเทศบาล ขนาดกลางมีโครงสรางสวนการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลไชยปราการเปน 1 สํานัก 4 กอง ไดแก
- สํานักปลัดเทศบาล
- กองคลัง
- กองชาง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- กองการศึกษา
เทศบาลตําบลไชยปราการ มีรูปแบบการบริหารการปกครองแบบสภาเทศบาล และ
นายกเทศมนตรี ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไชยปราการ มีทั้งหมด 12 คน ประกอบดวย
คณะผูบริหาร
1. นายสุชาติ
บัวคํา
นายกเทศมนตรี
2. นายสิงหคํา อริวรรณา
รองนายกเทศมนตรี
3. นางสุพิศ
มหานิล
รองนายกเทศมนตรี
4. นายนิรันชัย ไชยา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
5. นายบุญศรี วรรณชัย
เลขานุการนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล
1. ดาบตํารวจณรงค ทิพยดวง ประธานสภาเทศบาล
2. นายรังสรรค ดวงวะนา
รองประธานสภาเทศบาล
3. นางกฤตวรรณ ดวงสมบัติ
เลขานุการสภาเทศบาล
4. นายทัศไนย
พรหมเทพ
สมาชิกสภาเทศบาล
5. นายเดชา กุนุ
สมาชิกสภาเทศบาล
6. นางนงคราญ คาบเพชร
สมาชิกสภาเทศบาล
7. นายสําราญ สมบูรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
8. นายณรงคเดช สอนปนดิ
สมาชิกสภาเทศบาล
9. นาย
สุคํา ตะโปง
สมาชิกสภาเทศบาล
10. นายวันชาติ มูลละ
สมาชิกสภาเทศบาล
11. นาย
สมเพชร สละตัน
สมาชิกสภาเทศบาล
12. นางอรทัย พรมใหม
สมาชิกสภาเทศบาล

ปจจุบันเทศบาลตําบลไชยปราการ มีพนักงานเทศบาล และลูกจางรวมทั้งหมด
173 คน แยกเปนพนักงานเทศบาลสามัญ 27 คน ลูกจางประจํา 8 คน พนักงานจางตาม
ภารกิจ 28 คน พนักงานจางทั่วไป 86 คน และลูกจางตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพตาง ๆ
ของเทศบาล 24 คน
บทบาท/การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมือง และการบริหาร
เทศบาลตําบลไชยปราการ ไดมีการจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลรวมทั้งหมดมี 20 หมูบาน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาตนเอง และพัฒนา
ทองถิ่นของตนเองใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น
สถิติ และขอมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น
ผูมีสิทธิเลือกตั้งของเทศบาลตําบลไชยปราการ จํานวน 13,268 คน แยกเปนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง (เขต 1) จํานวน 6,805 คน ผูมีสิทธิเลือกตั้ง (เขต 2) จํานวน 6,463 คน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สรุปภารกิจ ที่เทศบาลจะดําเนินการ
การพัฒนา และปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
การพัฒนาและสงเสริมอาชีพ
การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ
การดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน
การสงเสริมชุมชนเขมแข็ง
การสงเสริมดานศิลปะ วัฒนะธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
การสงเสริมใหประชาชนมีความเขาใจในการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ควบคุมการเลือกตั้งทุกระดับ
การสงเสริมการทองเที่ยว และการลงทุน

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

บทที่ 3
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาเทศบาลตําบลไชยปราการ
หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไชยปราการ
ในการวางแผนพัฒนาของเทศบาลนั้น จําเปนจะตองตระหนักวา แผนพัฒนาของ
เทศบาลจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตาง ๆ ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวงมหาดไทย แผนกรม ซึ่งเปนแผนระดับชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอในระดับอําเภอ
แนวทางในการพัฒนาเทศบาลตําบลไชยปราการ ในป พ.ศ. 2556 – 2560 ได
กําหนดทิศทาการพัฒนาที่มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับ ๆ ทั้งระดับชาติ และแผนพัฒนา
ระดับจังหวัด โดยคํานึงถึงอํานาจหนาที่ในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง ในสวนประเด็นยุทธศาสตรที่
เกี่ยวของ ไดแก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
3.๑.๑ วิสัยทัศนประเทศไทย มุงพัฒนาสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอ
ภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”
3.๑.๒ พันธกิจ
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ให
สอดคลองกับวิสัยทัศนบนหลักการของการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติใน
ทุกมิติของการพัฒนา มีพันธกิจ ดังนี้
๑) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับ
การคุมครองทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม
มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและ
กระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค
ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม
๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิต
อยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัว
รูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง
๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิด
สรางสรรค และภูมิปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและ
การบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

๔) สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมี
สวนรวมของชุมชน รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3.1.3 วัตถุประสงคและเปาหมาย
วัตถุประสงค
๑) เพื่อเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมทั้งทางกาย ใจ สติปญญา อารมณ
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
๓) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความ
เชื่อมโยงกับเครือขายการผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค
ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม นําไปสูการเปนสังคมคารบอนต่ํา
๔) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
เปาหมายหลัก
๑) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมลาในสังคมลดลง
สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมต่ํากวา ๕.๐ คะแนน
๒) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทาง
สังคมมีความเขมแข็งมากขึ้น
๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ใหความสําคัญกับการเพิ่ม
ผลิตภาพรวมไมต่ํากวารอยละ ๓.๐ ตอป เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจขอ ง
ประเทศเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
ใหมีไมต่ํากวารอยละ ๔๐.๐
๔) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือน
กระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปาไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศน
3.1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนา
การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโต
อยางมีคุณภาพและยั่งยืน
ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่
ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณไดยากและซับซอนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
ไดกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมาะสม โดยเรงสรางภูมิคุมกันเพื่อปองกันปจจัย
เสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศดานตางๆ ใหเขมแข็งควบคูไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให
มีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปน
ธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู และความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานการผลิต

และการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีดังนี้
๑) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับ
๑.๑ การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับ
การเสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง
๑.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เนนการสรางภูมิคุมกัน
ระดับปจเจก และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
๑.๓ การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคม
และมีสวนรวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี ใหทุกคนสามารถ
๑.๔ การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึง
ผลประโยชนของสังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม
๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
ให
ความสําคัญกับ
๒.๑ การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม
๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
๒.๓ การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม
๒.๔ การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
๒.๕ การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม
๓) ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให
ความสําคัญกับ
๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและ
ยั่งยืน
๓.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
๓.๓ การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต
๓.๔ การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร
๓.๕ การสรางความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือน
และชุมชน
๓.๖ การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพ
๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและ
พลังงาน
๔) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
ใหความสําคัญกับ

๔.๑ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปน
ธรรม
๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ
๕) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับ
๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความ
รวมมือในอนุภูมิภาคตางๆ
๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค
๕.๓ การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
๕.๔ การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาท
ที่สรางสรรค
๕.๕ การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย การเคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ
๕.๖ การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปองกัน
ภัยจากการกอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย
๕.๗ การเสริมสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการ
เจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเปดรับความรวมมือกับ
องคกรระหวางประเทศที่ไมแสวงหากําไร
๕.๘ การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีที่มีผลบังคับใชแลว
๕.๙ การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย
รวมทั้งเปนฐานความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค
๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ
ตั้งแตระดับชุมชนทองถิ่น
๖) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ให
ความสําคัญกับ
๖.๑ การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๖.๒ การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพรอมไปสู
การ
เปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน
๖.๔ การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๖.๕ การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากกา ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๖.๖ การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตก
ลง
และพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ
๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ

นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาล ที่ไดแถลงตอรัฐสภาเมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.25 54 มี
แนวทางพื้นฐานหลัก ไดแก นําประเทศไทยไปสูโครงสรางเศรษฐกิจที่สมดุล มีความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น เพื่อสรางการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพ
และสุขภาพคนไทยในทุกชวงวัยนําประเทศไทยสูสังคมที่มีความสมานฉันท และอยูบนพื้นฐานของ
หลักนิติธรรมที่เปนมาตรฐานสากลเดียวกัน และนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป
2558 อยางสมบูรณ โดยสรางความพรอมและเขมแข็งทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
และการเมืองและความมั่นคง สําหรับนโยบายของรัฐบาลที่จะดําเนินการและเกี่ยวของกับการพัฒนา
ทองถิ่น ประกอบดวย
๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก
๑.๑ สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย
๑.๒ กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปน “วาระแหงชาติ”
๑.๓ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง
๑.๔ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการและเรงรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน
๑.๕ เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับมาสูพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต ควบคูไปกับการขจัดความยากจนยาเสพติด และอิทธิพลอํานาจมืด โดยนอ ม
นํากระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักปฏิบัติใน
แนวทางสันติวิธี
๑.๖ เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศ
เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาครวมกัน
๑.๗ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟอ
และราคาน้ํามันเชื้อเพลิง

๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ สรางสมดุลและ
ความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค
๑.๙ ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล ใหเหลือรอยละ ๒๓ ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ และลดลงเหลื อรอย
ละ ๒๐ ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของภาคเอกชน ขยายฐานภาษี และ
รองรับการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๑๐ สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน สนับสนุนสินเชื่อรายยอย โดยเฉพาะสินเชื่อ
เพื่อประกอบอาชีพใหแกประชาชนผูมีรายไดนอย รวมถึงเพิ่มสวัสดิการของรัฐเพื่อเปนการดูแลสังคม
ในชุมชน จัดหาแหลงเงินทุนใหแกผูประกอบการและประชาชน
๑.๑๑ ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน
๑.๑๒ เรงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการสรางเอกลักษณ
และการผลิตสินคาในทองถิ่น
๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
๓๐ บาทรักษาทุกโรค
๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน
๑.๑๖ เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง
ในสวนของนโยบายที่จะดําเนินการภายในชวงระยะ ๔ ป ของรัฐบาล จะดําเนิน
นโยบายหลักในการบริหารประเทศซึ่งปรากฏตามนโยบายขอที่ ๒ ถึง ขอที่ ๘ ดังตอไปนี้
๒. นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ
๒.๑ เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย
๒.๒ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศ
๒.๓ พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ
๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ
๒.๕ เรงดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด องคกรอาชญากรรม การคามนุษย ผูหลบหนีเขา
เมือง แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไมมีสถานะชัดเจน
๓. นโยบายเศรษฐกิจ
๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
๓.๑.๑ ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดที่เปนธรรมใหแกคนสวนใหญของประเทศ
และใหเศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอยางมีเสถียรภาพ
๓.๑.๒ สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนที่สามารถตอบสนองตอความ
ตองการที่หลากหลายไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม

๓.๑.๓ พัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศใหรับผิดชอบตอคนสวนใหญและ
ผูดอยโอกาส สามารถใหบริการที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมการเงินและความ
ตองการที่เปลี่ยนไปตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคมดวยคาบริการที่ต่ําและการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ การสรางเสถียรภาพและความมั่นคง
๓.๑.๔ ปรับโครงสรางภาษีอากรทั้งระบบเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ สรางความเปนธรรมในสังคม สงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
และสรางฐานรายไดภาษีที่ยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดทั้งจากภาษี
และที่มิใชภาษี
๓.๑.๕ สงเสริมและรักษาวินัยการคลัง
๓.๑.๖ ปรับปรุงโครงสรางของรัฐวิสาหกิจ
๓.๑.๗ บริหารสินทรัพยของประเทศที่มีอยูใหเกิดประโยชนและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ทั้งสินทรัพยของภาครัฐ ตลอดจนทุนในทองถิ่นที่รวมถึงภูมิปญญาทองถิ่น วิถีชีวิต
วัฒนธรรม รวมทั้งพิจารณาการจัดตั้งกองทุนที่สามารถใชในการบริหารสินทรัพยของชาติใหเปน
ประโยชน เชน กองทุนมั่งคั่งแหงชาติ กองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงสํารองแหงชาติ และกองทุนความมั่นคง
ทางอาหาร เปนตน
๓.๒ นโยบายสรางรายได
๓.๒.๑ สงเสริมการทองเที่ยวจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ
๓.๒.๒ ขยายบทบาทใหธุรกิจการเกษตรและอาหารซึ่งเปนแหลงรายไดและการจาง
งานในประเทศมาเปนเวลานานใหกาวขามไปสูการเปนศูนยกลางการผลิตและการคาอาหา
ร
คุณภาพสูง
๓.๒.๓ สงเสริมและผลักดันใหอุตสาหกรรมพลังงานปโตรเลียมและพลังงานทดแทน
๓.๒.๔ ยกระดับความสามารถในการแขงขันและขยายชองทางการตลาดของธุรกิจ
อุตสาหกรรม ธุรกิจบริการในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชนใหเขาสูระบบเศรษฐกิจสรางสรรคใน
การผลิตสินคาและบริการที่มีคุณคาและคุณภาพสูง
๓.๒.๕ สงเสริมใหผูประกอบการขยายการลงทุนไปประเทศเพื่อนบานซึ่งมีความ
พรอมทางดานแรงงานและวัตถุดิบเพื่อสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจใหแกประเทศและภูมิภาค
๓.๒.๖ ดึงดูดการลงทุนเขาสูประเทศในสาขาที่เปนการผลิตสินคาและบริการที่มี
พื้นฐานทางเทคโนโลยีมีมูลคาสูง เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีการถายทอดเทคโนโลยีใหแกคนไทย
๓.๒.๗ เสริมสรางกระบวนการสรางอาชีพ สรางงานที่มีคุณภาพและมีรายไดสูง
ใหแกประชาชนอยางทั่วถึง เปนระบบ
๓.๒.๘ สงเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการคา การลงทุน และ
การเงิน ภายใตประโยชนรวมกันของกรอบความรวมมือและขอตกลง
ทางการคาหลายฝาย

๓.๓ นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
๓.๓.๑ ภาคเกษตร
๑) สงเสริมสนับสนุนใหสภาเกษตรกรแหงชาติเปนกลไกของเกษตรกรในการ
สื่อสารกับรัฐบาลและรวมกันพัฒนาเกษตรกรดวยตนเองตามเจตนารมณของกฎหมาย
๒) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ พัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตสูง ตานทานตอโรคและแมลงศัตรูพืช
๓) เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตดานปศุสัตวใหไดมาตรฐาน ปลอดภัย
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๔) พัฒนาการประมง ทั้งในการเพาะเลี้ยงและในแหลงน้ําธรรมชาติ
๕) เสริมสรางฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรใหเขมแข็งโดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเพาะปลูก ลดตนทุนการผลิต พัฒนาระบบการผลิตที่เปนขั้นตอน
๖) จัดทํา ระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรที่มีขอมูลการเกษตรของ
ครัวเรือนครบถวน สามารถเชื่อมโยงกับบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร
๗) เรงรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดยการพัฒนาสถาบันเกษตรกรในดาน
ธุรกิจ สรางเกษตรกรรุนใหมจากโครงการกองทุนตั้งตัวได
๘) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลคาเพิ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันใน
ตลาดโลก
๙) สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม สงเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ ดําเนินการ
ฟนฟูสภาพแวดลอม สรางความเขมแข็งภาคเกษตร
๓.๓.๒ ภาคอุตสาหกรรม
๑) ยกระดับความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
ดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ลดตนทุนของผูประกอบการ
๒) ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมสรางสรรคที่ใชปญญา ใช
เทคโนโลยี และใชภูมิปญญาทองถิ่น ทดแทนอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเปนหลัก
๓) พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนฐานความรู ความคิด
สรางสรรค ภูมิปญญาทองถิ่น และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาและยกระดับสินคาใหมีคุณภาพ
๔) สรางความเขมแข็งใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
๕) กําหนดมาตรฐานและคุณภาพขั้นพื้นฐานของสินคาอุตสาหกรรมเมื่อมี
การเปดเสรีการคามากขึ้น
๖) พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแหงใหม โดยพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมใหมใน
ทุกภูมิภาคที่เหมาะสมเพื่อรองรับการลงทุนดานอุตสาหกรรมที่ไมกอมลพิษ
๗) เรงพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีความ
รับผิดชอบตอสังคม และอยูรวมกับชุมชนได

๘) สงเสริมและจัดใหมีมาตรการทางภาษีและมาตรการอื่นที่เกี่ยวของในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดการประหยัดพลังงาน การใชพลังงานทดแทน และการใชพลังงา น
จากภาคเกษตร
๙) สนับสนุนใหผูประกอบการอุตสาหกรรมทุกสาขาการผลิตเขาประกอบ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีความพรอมทั้งระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ความเพียงพอของแหลง
พลังงาน การจัดการของเสีย การจัดการมลพิษเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี
๑๐) เรงรัดสํารวจและแสวงหาแหลงแรสําคัญ เพื่อนํามาใชประโยชนทาง
เศรษฐกิจ และพัฒนาอุตสาหกรรมตอยอดเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
๓.๓.๓ ภาคการทองเที่ยว การบริการ และการกีฬา
๑) การพัฒนาการทองเที่ยว
๑.๑) สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการทองเที่ยว
และเรงรัดการปรับปรุงมาตรฐานในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกความปลอดภัย และสุขอนามัย โดย
คํานึงถึงการเขาถึงแหลงทองเที่ยวของผูพิการและผูสูงอายุ
๑.๒) พัฒนา บูรณะ และฟนฟูแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมเดิมที่มีอยูแลว สงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม
๑.๓) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการดานการทองเที่ยวเพื่อให
การประกอบการและดําเนินธุรกิจเปนไปตามมาตรฐานสากล
๑.๔) สงเสริมสนับสนุนตลาดนักทองเที่ยวคุณภาพทั้งจาก
ตางประเทศและในประเทศ
๑.๕) สงเสริมกิจกรรมและรูปแบบการทองเที่ยวเพื่อสรางคุณคา
และมูลคาเพิ่มทางการทองเที่ยว พัฒนาคุณภาพการบริการทองเที่ยว
๑.๖) ผลักดันความรวมมือของหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหบริการ
นักทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
๑.๗) พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธสงเสริมบทบาทของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย กลยุทธดาน
การตลาด และการประชาสัมพันธเพื่อยกระดับแหลงทองเที่ยวของไทยใหเปนที่รูจักทั่วโลก
๒) การพัฒนาภาคบริการ
๒.๑) เรงรัดพัฒนาผูประกอบการดานบริการใหมีองคความรู
เสริมสรางนวัตกรรมและทักษะทั้งดานภาษา มาตรฐานการบริการ และการจัดการ
๒.๒) พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพื่อขยายฐานการผลิตและ
การตลาดสูระดับภูมิภาค

๓) การพัฒนากีฬา

๓.๑) สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางกีฬาของภูมิภาคและของ
โลก จัดใหมีการแขงขันกีฬาและกีฬาคนพิการระดับโลกที่สําคัญ ๆ
๓.๒) จัดหาและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาใหเพียงพอ
๓.๓) จัดใหมีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนแกเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถและมีแนวโนมวาจะเปนผูมีความสามารถสูงดานกีฬาในระดับนานาชาติ
๓.๔) พัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ ดวยการนําวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการกีฬามาประยุกตใชอยางจริงจัง
๓.๓.๔ การตลาด การคา และการลงทุน
๑) สงเสริมนโยบายการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรมเพื่อปองกันการ
ผูกขาดตัดตอน สงเสริมและพัฒนาบทบาทขององคกรที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคทั้งภาครัฐ
และเอกชน
๒) สรางความเชื่อมั่นใหนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ
๓) สนับสนุนการลงทุนในตางประเทศ
๔) ปรับปรุงมาตรการการสงเสริมการลงทุนใหครอบคลุมการใหสิทธิ
ประโยชนแกธุรกิจในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การทองเที่ยว การกีฬา และบริการ
๕) สงเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสรางตลาดใหม
เพื่อลดการพึ่งพาการสงออกไปตลาดหลัก
๖) พัฒนาสินคาและบริการที่สรางโอกาสใหม ในการหารายได การผลิต
สินคาและบริการอันเปนที่ตองการของผูบริโภคในตลาดโลก
๗) ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการคา การลงทุน และการตลาด
ภายใตกรอบความรวมมือและขอตกลงการคาเสรีในระบบพหุภาคีและทวิภาคี
๘) เรงรัดจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพ
๓.๔ นโยบายโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนสงมวลชน และการบริหาร
จัดการระบบขนสงสินคาและบริการ
๓.๔.๑ พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานการขนสง ระบบประปา และระบบไฟฟา
ใหกระจายไปสูภูมิภาคอยางทั่วถึงเพียงพอ
๓.๔.๒ ขยายการใหบริการน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคใหครอบคลุมประชาชน
ในทุกพื้นที่
๓.๔.๓ พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อ
เชื่อมโยงกับฐานการผลิตและฐานการสงออกของประเทศ

๓.๔.๔ พัฒนาระบบคมนาคมขนสงทางราง โดยเชื่อมโยงโครงขายและการบริหาร
จัดการขนสงผูโดยสาร และสินคาและบริการที่สะดวกและปลอดภัยทั้งในพื้นที่ชนบท พื้นที่เมือง และ
ระหวางประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการขยายฐานการผลิตตามแนวเสนทางรถไฟ
๑) พัฒนาระบบรถไฟทางคูเชื่อมชานเมืองและหัวเมืองหลัก
๒) ศึกษาและพัฒนารถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ–เชียงใหม กรุงเทพฯ–
นครราชสีมา กรุงเทพฯ–หัวหิน และเสนทางอื่นเพื่อเตรียมการเชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบาน
๓) ศึกษาและพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอรพอรต เรล ลิงค ตอจากทา
อากาศยานสุวรรณภูมิไปยังชลบุรีและพัทยา
๓.๔.๕ เรงรัดโครงการรถไฟฟา ๑๐ สายทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๓.๔.๖ พัฒนาการขนสงทางน้ําและกิจการพาณิชยนาวี ขนสงเดินเรือชายฝงทะเล
ทั้งฝงดานทะเลอันดามันและฝงดานทะเลอาวไทย
๓.๔.๗ พัฒนาทาอากาศยานสากล ทาอากาศยานภูมิภาค
๓.๕ นโยบายพลังงาน
๓.๕.๑ สงเสริมและผลักดันใหอุตสาหกรรมพลังงานสามารถสรางรายไดใหประเทศ
๓.๕.๒ สรางเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหลงพลังงาน
และระบบไฟฟาจากทั้งในและตางประเทศ
๓.๕.๓ กํากับราคาพลังงานใหมีราคาเหมาะสม เปนธรรมและมุงสูการสะทอนตนทุน
ที่แทจริง
๓.๕.๔ สงเสริมการผลิต การใช ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก
๓.๕.๕ สงเสริมและผลักดันการอนุรักษพลังงานอยางเต็มรูปแบบ
๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๖.๑ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๖.๒ สงเสริมการเขาถึงการใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ตสาธารณะที่มีการใช
งานตามความเหมาะสมโดยไมคิดคาใชจาย
๓.๖.๓ สงเสริมการใชคลื่นความถี่อันเปนทรัพยากรของชาติใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ
๓.๖.๔ สงเสริมการใชสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน
๓.๖.๕ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ซอฟตแวร ฮารดแวร และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

๔.๑ นโยบายการศึกษา
๔.๑.๑ เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔.๑.๒ สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษา
ในสังคมไทย
๔.๑.๓ ปฏิรูปครู ยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง
๔.๑.๔ จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงานทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
๔.๑.๕ เรงพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทัดเทียมกับ
นานาชาติ
๔.๑.๖ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางทุนปญญาของชาติ
๔.๑.๗ เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย เพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคม
อาเซียน
๔.๒ นโยบายแรงงาน
๔.๒.๑ สงเสริมใหผูตองการมีงานทําในระบบสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตําแหนง
งานวางของสถานประกอบการไดโดยสะดวก
๔.๒.๒ ใหการคุมครองแรงงานตามกฎหมาย
๔.๒.๓ สงเสริมระบบแรงงานสัมพันธใหทุกฝายที่เกี่ยวของสามารถแกไขปญหา
แรงงานสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนธรรม และอยูภายใตกรอบของกฎหมาย
๔.๒.๔ เพิ่มสิทธิประโยชนประกันสังคมใหมากขึ้น เพื่อผูประกันตนสามารถเขารับ
การรักษาพยาบาลไดอยางทั่วถึง
๔.๒.๕ เรงยกระดับแรงงานไรฝมือใหเปนแรงงานกึ่งฝมือและแรงงานกึ่งฝมือใหเปน
แรงงานมีฝมือ
๔.๒.๖ เตรียมการรองรับการเปดการเคลื่อนยายแรงงาน เสรีภายใตประชาคม
อาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๒.๗ กําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการเขามาทํางานของแรงงาน
ตางดาว
๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
๔.๓.๑ ลงทุนดานบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพ การใหบริการสุขภาพทั้ง
ระบบอยางมีบูรณาการเชื่อมโยงในทุกระดับ
๔.๓.๒ ผลิตบุคลากรทางดานสาธารณสุขใหเพียงพอ
๔.๓.๓ จัดใหมีมาตรการสรางสุขภาพโดยมีเปาหมาย เพื่อลดอัตราปวย ตาย และ
ผลกระทบจากโรคไมติดตอเรื้อรัง เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
และโรคมะเร็ง อยางมีบูรณาการและครบวงจร
๔.๓.๔ พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคน

๔.๓.๕ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแตในชวงตั้งครรภ วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ
วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชรา และผูพิการ
๔.๓.๖ สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกายและเลนกีฬาเพื่อสราง
เสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี
๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๔.๔.๑ เรงดํา เนินการใหศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาทนําในการรวม
เทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๔.๔.๒ อุปถัมภ คุมครอง และทํานุบํารุงศาสนา
๔.๔.๓ อนุรักษ ทํานุบํารุง และบูรณปฏิสังขรณแหลงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม
โบราณสถาน โบราณวัตถุ
๔.๔.๔ สรางสรรคอารยธรรมที่ดีงามสูวิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ
๔.๔.๕ นําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสรางคุณคาทางสังคมและเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจ
๔.๔.๖ พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ
๔.๔.๗ ขยายบทบาทและสรางเครือขายความรวมมือของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัด
กับภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน
๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
๔.๕.๑ สงเสริมการพัฒนาใหครอบครัวและสังคมไทยมีความมั่นคงอบอุน
๔.๕.๒ สรางหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย
๔.๕.๓ สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเติบโตเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ
๔.๕.๔ สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเสมอ
ภาค
๔.๕.๕ เสริมสรางใหผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔.๕.๖ ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรใหเหลือนอยที่สุด
๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา
๕.๒ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและเรงรัดการควบคุมมลพิษ
๕.๔
สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใชประโยชนที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕ สงเสริมและสรางความตระหนักและจิตสํานึกทางดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๕.๖ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ

๕.๗ สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ
๕.๘ พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
๖.๑ เรงพัฒนาใหประเทศไทยเปนสังคมที่อยูบนพื้นฐานขององคความรู
๖.๒ เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร ใหเพียงพอตอความตองการของ
ประเทศ
๖.๓ สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนและความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูง
๖.๕ สงเสริมการใชขอมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๗. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
๗.๑ เรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
๗.๒ สรางความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน
๗.๓ เสริมสรางบทบาทที่สรางสรรคและสงเสริมผลประโยชนของชาติในองคการระหวาง
ประเทศ
๗.๔ กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศ กลุมประเทศ
และองคการระหวางประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก
๗.๕ สนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ
๗.๖ สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับปญหาเรื่องพรมแดนและการ
เปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบตอประเทศไทย
๗.๗ สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน คุมครองผลประโยชนของคนไทยดูแลคนไทยและ
แรงงานไทยในตางประเทศ
๗.๘ ใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคใหเปน
ประโยชนตอการขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการลงทุน
๗.๙ ประสานการดําเนินงานของสวนราชการในตางประเทศตามแนวทางนโยบายทีม
ประเทศไทยเพื่อใหการดําเนินงานดานการตางประเทศมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณภาพ
๗.๑๐ สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรอิสลามระหวาง
ประเทศ
๘. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
๘.๑.๑ พัฒนาระบบราชการอยางตอเนื่อง เนนการบริหาร
เชิงกลยุทธในระดับชาติอยางมีวิสัยทัศนและมุงผลสัมฤทธิ์ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

ในการวางแผนและตัดสินใจใหมีประสิทธิภาพ
๘.๑.๒ เสริมสรางประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอยาง
ตอเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของสวนราชการและหนวยงานของรัฐ
๘.๑.๓ พัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๘.๑.๔ พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ อยางตอเนื่องเพื่อใหมี
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการสงมอบบริการสาธารณะ
๘.๑.๕ เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใหแก
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
๘.๑.๖ สนับสนุนการดํา เนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีระบบที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถใหบริการสาธารณะตอบสนองความตองการของประชาชนได
ตามความคาดหวัง
๘.๑.๗ พัฒนาระบบราชการใหเปนระบบที่โปรงใสขึ้น
๘.๑.๘ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดิน
๘.๑.๙ สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชน
๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม
๘.๒.๑ ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบใหมีความ
ทันสมัย สอดคลองกับหลักการประชาธิปไตย เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับหลักนิติ
ธรรม
๘.๒.๒ ปรับปรุงระบบการชวยเหลือประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรมดวย
มาตรการเชิงรุก ใหเขาถึงความเปนธรรมไดงาย รวดเร็ว
๘.๒.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน การปองกันและปราบปราม
อาชญากรรม การนํามาตรการทางภาษีและการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใชในการ
ดําเนินการตอผูกระทําผิด ดูแลแกไขและฟนฟูพัฒนาผูกระทําความผิดใหเปนคนดีสามารถกลับสู
สังคมได
๘.๒.๔ ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีสวนรวม
๘.๓ สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และ
สื่อสาธารณะทุกประเภทไดอยางกวางขวางรวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม
๘.๓.๑ สงเสริมและพัฒนาชองทางในการรับรูขอมูล ขาวสารของประชาชน ดวยการ
เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัย
๘.๓.๒ สงเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนทั้งทางดานเทคโนโลยี เครือขาย
และปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการทําหนาที่
๘.๓.๓ สงเสริมใหสื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอขอมูล
ขาวสารอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและตระหนักตอจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด
กรอบการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดลานนา
1. สรางฐานเศรษฐกิจใหมที่มีศักยภาพและโอกาสการแขงขันในระดับนานาชาติ
เปาประสงค
: พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ธุรกิจบริการสุขภาพและการศึกษา
ใหเปนแหลงสรางงานและรายไดใหมใหกับกลุมจังหวัด
2. พัฒนาใหเปนประตูการคา การลงทุน และศูนยกลางการคมนาคมขนสง เชื่อมโยงกลุม
ประเทศ GSM และ BIMSTEC
เปาประสงค : สรางฐานการคาและการลงทุน และศูนยกลางการคมนาคมขนสง
เชื่อมโยงภูมิภาค GSM และ BIMSTEC
3. สรางความเขมแข็งใหกับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว เพื่อเพิ่ม
มูลคาใหกับฐานเศรษฐกิจเดิมไดอยางยั่งยืน
เปาประสงค
: เพิ่มมูลคาภาคเกษตรอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม และการ
ทองเที่ยว เพื่อลดปญหาความยากจน และใหผลประโยชนตกแกประชาชนภายในกลุมจังหวัดมาก
ที่สุด
4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิต ดํารงฐานวัฒนธรรมและทุนทางสังคมของลานนา
เปาประสงค
: ใหคนมีความรูสามารถปรับตัว คิดเปนทําเปน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
5. ดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่
ดี
เปาประสงค
: ความสมบูรณของทรัพยากรน้ํา ปาไม ดิน และสภาพแวดลอม ใน
เมือง / ชุมชน ดีขึ้น

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
สําหรับแผนพัฒนากลุมจังหวัด หรือยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
(กลุมลานนา) นั้น มีวิสัยทัศนของกลุมจังหวัดวา “ประตูทองการคาสูโลก โดดเดนวัฒนธรรมลานนา
นาอยูทุกถิ่นที่”
โดยไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรไว 3 ประเด็นหลัก คือ
1. ยุทธศาสตรเชิงรุก : สรางฐานเศรษฐกิจใหม
- พัฒนาเปนศูนยกลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS)
- พัฒนาประตูเศรษฐกิจเพื่อเปนชองทางการคาและการทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบาน
- สรางฐานเศรษฐกิจใหมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและความรูใหมมุงสู Knowledge –
Based Economy

2. ยุทธศาสตรปรับตัว:เพิ่มมูลคาฐานเศรษฐกิจเดิม
- สรางงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณและความเปนเลิศในระดับนานาชาติ สําหรับตลาด
เฉพาะ โดยการนําวัฒนธรรมลานนามาสรางเอกลักษณและเรื่องราวเพื่อมูลคาใหกับสินคา เชื่อมโยง
การทองเที่ยวเพื่อเปนพลังดึงดูดใหม จากทรัพยากรทองเที่ยวทั้งภายในกลุมจังหวัดและเชื่อมโยงกับ
กลุมประเทศ ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางดานการเกษตร โดยสรางความหลากหลายและ
การบริหารจัดการสมัยใหม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ยั่งยืน : สนับสนุนทั้งฐานเศรษฐกิจเดิมและเศรษฐกิจใหมใหยั่งยืน
- ดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา
- ดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน
- สรางความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนและนักทองเที่ยว
- พัฒนาทรัพยากรมนุษย

แผนยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
วิสัยทัศน จังหวัดเชียงใหม : “นครแหงชีวิตและความมั่งคั่ง ” (City of life and Prosperity)
หมายถึง : การเปนเมืองที่ใหความสุขและชีวิตที่มีคุณคาแกผูอยูอาศัยและผูมาเยือน ในฐานะเมืองที่
นาอยูและนาทองเที่ยวในระดับโลก พรอมกับเปนประตูการคาการลงทุนสูสากล
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2554-2557)
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความมั่งคั่งอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย 4 กล
ยุทธ
1.1 สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหงวัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว
ประกอบดวย 4 กระบวนงาน ดังนี้
1) บูรณาการบริหารการจัดการดานทองเที่ยว
2) การพัฒนาสินคาและการบริการทางการทองเที่ยว
3) การพัฒนาการสนับสนุน
4) การดําเนินการตลาดเชิงรุก
1.2 สงเสริมการคาการลงทุน ประกอบดวย 5 กระบวนงาน ดังนี้
1) พัฒนาการใหบริการดานการคาการลงทุนและการบริการ
2) สงเสริมการคาการลงทุน เชื่อมโยงกลุมประเทศ GMS และประเทศอื่น ๆ
3) เพิ่มขีดความสามารถผูประกอบการทองถิ่น

4) สงเสริมการคาการลงทุนในธุรกิจเปาหมายที่มีศักยภาพ
5) พัฒนาระบบโลจิสติกส
1.3 สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนผูนําดานความหลากหลายในการผลิตดานการเกษตร
และอุตสาหกรรมแปรรูป ประกอบดวย 5 กระบวนงาน ดังนี้
1) พัฒนาองคความรูในทุกภาคสวนการเกษตร
2) การพัฒนากลุมองคกร เครือขายเกษตรกร
3) การพัฒนาปจจัยพื้นฐานและเทคโนโลยีทางการเกษตร
4) การสรางโอกาสทางการตลาด
5) การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร
1.4 สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่นเพื่อการกระจายรายไดอยางเปนธรรม
ประกอบดวย 4 กระบวนงาน ดังนี้
1) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชน
2) การสรางมาตรฐานและคุณภาพสินคา
3) การพัฒนาการออกแบบสินคาและบรรจุภัณฑ
4) การพัฒนาการตลาด และชองทางการกระจายสินคาชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข ประกอบดวย 1 กลยุทธ
2.1 มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุข บนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรมและ
การบูรณาการเครือขาย ประกอบดวย 4 กระบวนงาน ดังนี้
1) การสงเสริมการเรียนรูหลักศาสนาวัฒนธรรมและการใชชีวิตแบบพอเพียง
2) การพัฒนาศักยภาพและความพรอมของคน ครอบครัว และชุมชน
3) สงเสริมเครือขายและการมีสวนรวมทางสังคมของทุกภาคสวน
4) การสรางกระแสสังคมเพื่อขับเคลื่อนสังคมเชียงใหมนาอยู
ยุทธศาสตรที่ 3 ดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงาน ประกอบดวย 2
กลยุทธ
3.1 มุงพัฒนาความพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบดวย 4
กระบวนงาน ดังนี้
1) สรางความเขาใจรวมกัน พัฒนาระบบฐานขอมูล องคความรู ทีมงาน เครือขาย
2) ผลักดันระบบขนสงมวลชน การวางผังเมืองแบบกระชับ (Compact City) และ
ออกมาตรการงดการเผาในที่โลงทุกชนิด
3) เพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาตนไมในเขตเมือง อนุรักษและเพิ่มพื้นที่ปาในจังหวัด
เชียงใหม
4) พัฒนาการจัดการของเสียโดยการมีสวนรวมของชุมชน

3.2 มุงเนนการลดขอขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการ
ใชพลังงาน ประกอบดวย 4 กระบวนงาน ดังนี้
1) สรางระบบการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวมกับ
ทุกภาคสวน
2) สรางสํานึกสาธารณะในการรวมกันแกไขปญหา ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและการประหยัด
3) การพัฒนาเทคโนโลยีดานพลังงานหมุนเวียน และพลังงานทดแทนทุกรูปแบบ
4) การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในทุกภาคสวน
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ประกอบดวย 1 กล
ยุทธ
4.1 ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดนมั่นคงปลอดภัย ประกอบดวย 4
กระบวนงาน ดังนี้
1) การสรางการเรียนรูและประสบการณรวมในการปองกันภัย
2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขายความรวมมือทั้งในและตางประเทศ
3) การพัฒนาสรางมาตรฐานการบริหารการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพและเปน
ธรรม
4) การพัฒนาปจจัยสนับสนุนในการปองกัน การแกไขปญหาและการฟนฟูรวมกัน
ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการ
ใหบริการ ประกอบดวย 3 กลยุทธ
5.1 พัฒนาความสามารถบุคลากร มุงเนนจริยธรรม ICT และการใหบริการที่เปนเลิศ
ประกอบดวย 3 กระบวนงาน ดังนี้
1) การปลูกจิตสํานึกในการใหบริการบนพื้นฐานจริยธรรม และใชความรูดาน ICT
2) การรวมพัฒนามาตรฐานของระบบการใหบริการของภาครัฐ
3) การยกระดับสมรรถนะในการทํางานของบุคลากรภาครัฐและเครือขาย
5.2 เสริมสรางความพรอมในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมในทุกภาคสวน
ประกอบดวย 2 กระบวนงาน ดังนี้
1) การปลูกจิตสํานึกในการใหบริการบนพื้นฐานจริยธรรมและใชความรูดาน ICT
2) การรวมพัฒนามาตรฐานของระบบการใหบริการของภาครัฐ
5.3 ผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเชิงบูรณาการ ประกอบดวย 2 กระบวนงาน ดังนี้
1) การสรางความรู ความเขาใจและประสบการณรวมของประชาคม
2) การพัฒนาวัตกรรมและเครือขายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร กระบวนงาน

ทั้งหมดที่กลาวมาขางตนนี้ เปนกรอบคิดหรือแนวทางหลักในการวางแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลไชยปราการ เมื่อนําไปประสานปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของเทศบาลตําบล
ไชยปราการ เพื่อนําไปสูเปาหมายสูงสุด คือ ชีวิตความเปนอยูของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
ไชยปราการ จะไดรับประโยชนสูงสุด มีคุณภาพชีวิตที่ดี เปนสังคมที่นาอยู
ดังนั้น เทศบาลตําบลไชยปราการ จึงไดนํานโยบายขางตนมาเปนโจทยคิดวา ทํา
อยางไร จึงจะจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไชยปราการ ใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลได
ภายใตเงื่อนไขดาน งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด และปจจัยภายนอกดานตาง ๆ ของเทศบาลตําบล
ไชยปราการเองดวย
นโยบายของผูบริหารเทศบาลตําบลไชยปราการ
1. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
สานงานตอที่ยังคงคาง และยังไมไดดําเนินการ เพราะติดอยูที่งบประมาณมี
จํานวนจํากัด แตผมจะดําเนินการตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ ถาโครงการใดเปนโครงการ
ขนาดใหญเกินศักยภาพของทองถิ่น ผมจะประสานของบประมาณ จาก องคการบริหารสวน
จังหวัด เขามาชวยเหลือ การปรับปรุงงานโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ในเขตเทศบาล เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหกับประชาชน โดยจะดําเนินการ ดังนี้
- ปรับปรุงผิวจราจร ของถนน ตรอก ซอย ในเขตเทศบาลใหไดมาตรฐานเพื่อใหการ
สัญจรไปมาของประชาชนเปนไปโดยสะดวกปลอดภัย
- กอสรางรางระบายน้ํา พรอมวางทอระบายน้ําในเขตเทศบาล เพื่อแกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง
- ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน และใหเกิด แสงสวาง ใหพอเพียงกับความตองการของประชาชน
2. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สานงานตอที่ผมไดนํานโยบายที่ใหไวกับหัวหนาสวนราชการ พนักงาน
เทศบาล และลูกจาง โดยมุงเนนใหถือปฏิบัติ ทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง การใหความรวมมือ
เพื่อพัฒนาเทศบาลไมใหนอยหนากวาเทศบาลใกลเคียง เชน
1. สงเสริมการกระจายรายไดใหแกประชาชนมีงานทํา
2. การสนับสนุนสงเสริมอาชีพ และธุรกิจชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเสริมสรางอาชีพ
ใหกับชุมชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ณ ปจจุบัน เทศบาลมีอาคารศูนยเรียนรูที่
อบต.ปงตํา (เดิม) เพื่อเปนแหลงเรียนรูครบวงจร เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพ แกผูเขารับการอบรม
การศึกษาดูงาน จากหนวยงานอื่นที่ไดเขามาศึกษาดูงาน

3. โครงการสงเสริมสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ในเขตเทศบาลอยางตอเนื่อง
4. สนับสนุนงบประมาณไปยังศูนยถายทอดและเทคโนโลยีการเกษตรประจําเทศบาลตําบล
ไชยปราการ อยางเปนรูปธรรม เปนศูนยเดนของเทศบาล ซึ่งเปนแหลงศึกษาหาความรู จุดสาธิต
แกผูเขามาศึกษา เพราะปจจุบันศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําเทศบาลตําบลไชยปราการ เปน
ตัวแทนของอําเภอ ที่เขาประกวดศูนยถายทอด และเทคโนโลยีดีเดน ในระดับประเทศ ซึ่งคาดวายัง
อยูระหวางการพัฒนา ผลเปนประการใด จะแจงใหทราบในโอกาสตอไป
3. ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
สานงานตอในการพัฒนาสภาพแวดลอมของเทศบาลตําบลไชยปราการ ใหมี
ความนาอยู สวยงามรมรื่น พรอมกับมีมาตรการในการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี เพื่อสงเสริมให
ประชาชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพที่ดีขึ้น และเปนเทศบาลที่มีสภาพแวดลอมที่นาอยู โดย
ดําเนินการดังนี้
1. โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมภูมิทัศนเทศบาลใหนาอยู
2. พัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล เพื่อใหเปนแหลงพักผอนหยอนใจ โดยรณรงคให
ประชาชนมีสวนรวมในการปลูกตนไม และดูแลรักษาตนไม เพื่อลดมลพิษทางอากาศใหกับเทศบาล
ตําบล ไชยปราการดีขึ้น เชน ฝายปงตํา ฝายเชียงหมั้น สวนสาธารณะบานหนองบัว และ
สวนหยอม โรงฆาสัตว เปนตน
3. มุงเนนในการรักษาความสะอาดของเทศบาล จัดระบบการเก็บขยะใหทั่วถึง และ
ครอบคลุมพื้นที่ ที่รณรงคใหมีการลดปริมาณขยะอยางจริงจัง สนับสนุนชุมชนในการคัดแยกขยะเพื่อ
ลดปริมาณขยะมูลฝอย
4. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมดานการรักษาความสะอาด โดยจัดรณรงคหรือกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ
5. สนับสนุนงบประมาณไปยังชุมชนหมูบานในการรณรงคโครงการลดปริมาณขยะใน
หมูบาน อยางมีประสิทธิภาพ โครงการขยะรีไซเคิล ใหเปนรูปธรรม สรางรายไดใหประชาชนใน
หมูบาน อีกทั้งยังปลูกจิตสํานึกใหประชาชนในหมูบานไดรักษาสิ่งแวดลอม โดยรวมเรงปรับปรุงระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยใหไดรับมาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล ตามโครงการลดปริมาณขยะในเขตเทศบาล
ตําบลไชยปราการ โดยไดดําเนินการคัดแยกขยะครัวเรือน การสงเสริมธนาคารขยะในโรงเรียน การ
ทําปุยหมักชีวภาพ การทําน้ําหมักจุลินทรีย การเลี้ยงไสเดือนแดงในพื้นที่ของศูนยการเรียนรู เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดําริ เทศบาลตําบลไชยปราการ โครงการทําปุยหมักในบอ
ซีเมนตในหมูบาน การรณรงคลดโลกรอนดวยมือเรา การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการปรับปรุง
สวนสาธารณะที่มีอยูเดิม เพื่อใหเกิดความรมรื่นสวยงามมีสถานที่ออกกําลังกายของประชาชน
4. ดานการพัฒนา การอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น

สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการปรับปรุง อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ใหคงอยู ตลอดป เชนการอุดหนุนงบประมาณ ใหแกสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหมเพื่อบูรณปฎิสังขรณศาสนสถาน จํานวน 15 วัด 1 โบสถ อยางตอเนื่อง
การอุดหนุนงบประมาณใหแกที่ทําการปกครองอําเภอไชยปราการ และ
วัฒนธรรมอําเภอ ประเพณีรดน้ําดําหัวคณะสงฆ ผูสูงอายุ ในเทศบาลในวันสงกรานต
- บํารุงพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่น ๆ
- ฟนฟู และสืบสานคุณคาความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เปนวิถีชีวิต
ประเพณี คานิยมที่ดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่น
- สนับสนุนการพัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม และการนันทนาการ
5. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ไดชวยเหลือสนับสนุนงบประมาณใหดําเนินการชวยเหลือประชาชน ไดแก
เนนการพัฒนาคุณภาพคน
5.1 ดานการศึกษา และเศรษฐกิจ
5.1.1 พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ และทุกรูปแบบให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ
5.1.2 ใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน
5.1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย
5.1.4 สงเสริมการแปรรูปอาหารผลิตทางการเกษตร เพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ
5.1.5 การแกไขปญหาความยากจน โดยไดนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ ให
มีสวนชวยขจัด ความยากจนมาเปนแนวทางปฏิบัติงาน ของเทศบาลตําบลไชยปราการ โดย
ปฏิบัติการแกไขปญหาตรงประเด็น เปาหมาย การพัฒนา
1) การซอมแซมบานใหแกประชาชนที่ยากจน
2) ใหเด็กทุกคนไดเรียนหนังสือฟรี ของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ
3) สํารวจขอมูล จปฐ. ประจําป โดยมีเปาหมายใหทราบขอมูลปญหาให
ชัดเจนเพื่อมาประเมินสรุป เพื่อชวยเหลือ
4) การแกไขปญหาความยากจนระดับชุมชน มุงเนนการแกไขปญหาใน
ลักษณะองคกรรวม
5.2 ดานสวัสดิการ และสังคม
5.2.1 คุมครอง และพัฒนาเด็กและเยาวชนสนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให
การศึกษาปฐมวัย
5.2.2 สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย
5.2.3 สงเสริมและพัฒนาระบบความเปนปกแผน ของสถาบันครอบครัวและชุมชน

5.2.4 สนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพที่เปนการสรางเสริมสุขภาพอันนําไปสูสุข
ภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน
5.2.5 จัดตั้งศูนยคุมครองสิทธิ และชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน เพื่อให
คําปรึกษาตอบปญหากฎหมายและไกลเกลี่ยขอพิพาทใหแกประชาชนภายอําเภอไชยปราการ ฟรี
5.2.6 สงเสริมการพัฒนาใหกิจการสตรี และครอบครัวในเขตเทศบาล
5.2.7 สนับสนุนโครงการครอบครัวอบอุน
5.2.8 สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคมและสนับสนุนสงเสริมการาจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม
6. ดานการพัฒนาการจัดระเบียบสังคม ชุมชน
การรักษาความสงบเรียบรอย โดยจัดตั้งศูนย อปพร.เทศบาล อยางเปน
รูปธรรม สนับสนุน งบประมาณใหกลุมพลังแผนดิน (ชุมชนเขมแข็ง) ในเขตเทศบาลที่ไดออก
ตรวจตรารักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบานรวมทั้งไปอํานวยความสะดวกประจํางาน
ตาง ๆ ที่ประชาชน หรือหมูบานทําหนังสือรองขอ
7. ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
เทศบาลตําบลไชยปราการตําบลไชยปราการ ไดเนนการบริหารจัดการใน
องคกรของเทศบาล ใหสูความเปนเลิศการบริหารจัดการสูธรรมาภิบาล ในองคกรโดยรวม
ยึดหลักบริหาร อยู 6 ประการ ซึ่งไดมาขางตน แลวนั้น ไดแก
1. หลักนิติธรรม เนนการปรับปรุงขั้นตอนการใหบริการประชาชน ที่เปนธรรมภายใต
กฎหมาย
2. หลักคุณธรรม การกําหนดจรรยาบรรณ ใหเจาหนาที่ถือปฏิบัติการสรางจิตสํานึกที่ดี
ใหแกประชาชนที่มาใชบริการ หรือติดตองานเทศบาล
3. หลักความโปรงใส ใชถือประชาสัมพันธใหทุกฝายไดรับทราบขอมูลขาวสาร
4. หลักความมีสวนรวม เนนใหองครวมใหทุกฝายรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ เชน
การจัดโครงการเวทีประชาคม เพื่อรับฟงความคิดเห็นตอนโยบาย และการบริหารงาน
5. หลักความรับผิดชอบ เนนการจัดระบบกําหนดผูรับผิดชอบงานที่ชัดเจน
6. หลักความคุมคา เปนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหสั้นลงแตมีคุณภาพซึ่งมี
ศูนยบริการรวม โดยรวมงานบริการทุกงานใหจุดเดียว เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนที่มาติดตองาน

สําหรับนโยบายที่ไดรับปากกับประชาชนในเขตเทศบาลในตอนหาเสียง วาจ
ะ
ดําเนินการสานงานตอ กองานเพิ่ม ริเริ่มงานใหม ซื่อตรง โปรงใส สามารถตรวจสอบได นั้น ซึ่งจะ
ดําเนินการภายในระยะเวลา 4 ป ที่ดํารงตําแหนง เพื่อประโยชนตอประชาชนในทองถิ่น โดยเนน
นโยบายดังนี้
ดานสุขภาพอนามัยและบริการสาธารณสุข
- โครงการตอเนื่องงานสายในรักแหงครอบครัวที่อบอุนอยางยั่งยืน
- สนับสนุนโครงการศูนย 3 วัยสานสายใยรักแหงครอบครัว พัฒนาศูนยเด็กใหนาอยู มี
คุณภาพ
- สงเสริมสุขภาพดูแลผูปวยเรื้อรัง ดวยโรคอัมพฤกษ อัมพาต และผูพิการอยางตอเนื่อง
- สานตอโครงการเยี่ยมบาน ใกลบานใกลใจ ใสใจทุกกลุมอายุ ตั้งแตอยูในครรภมารดา
จนกระทั่งถึงเสียชีวิต เยี่ยมผูปวยเรื้อรัง
- สนับสนุนระบบบริการสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐาน ดําเนินงานศูนยกายภาพบําบัดฟนฟู
สุขภาพอยางตอเนื่อง มีรถรับ สงผูปวยฟรีตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหประชาชน
มีสุขภาพดี
- สานงานตอโครงการคืนแสงสวางสูดวงตา การใหความชวยเหลือผาตัดตอเนื้อ-ตอ
กระจกฟรีใหแกประชาชนที่ยากจนในเขตเทศบาล
- สนับสนุนการสงเสริมการออกกําลังกายใหกับประชาชนทุกชุมชน ลานหนาเทศบาล ลาน
สนามกีฬาอเนกประสงคหลังอาคารเทศบาล และสนามฟุตบอล
- สานงานตอโครงการสงเคราะหครอบครัวผูประสบความเดือดรอน ผูมีรายไดนอยและผูไร
ที่พึ่ง
ดานการศึกษา/ศาสนาและวัฒนธรรม
- โครงการเรียนฟรีตั้งแตอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 6 โดยการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล
เพื่อใหเด็กเยาวชนที่ยากจน และครอบที่รายไดนอยไดมีโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและเทา
เทียมกัน
- โครงการสนับสนุนคืนคนดีสูสังคม สําหรับเยาวชน และทุกกลุมอายุเพื่อหางไกลยาเสพติด
- มีการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นที่ไดสืบสานสืบตอกันมายาวนาน เพื่อ
ปลูกจิตสํานึกใหเยาวชน รักทองถิ่นสรางความเขมแข็งใหชุมชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน
- โครงการเรียนฟรีภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และสอนคอมพิวเตอร สําหรับเด็กและเยาวชนที่
มีความสนใจใฝศึกษา โดยอาจารยสอนพิเศษนอกเวลาเรียน ตอนเย็น หรือเสาร-อาทิตย ฟรี
- โครงการจัดตั้งศูนยอินเตอรเน็ตชุมชน หองสมุด หองฟตเนต ระหวางป 2555 –
2557 เพื่อเปดโอกาสใหผูสนใจไดเขาศึกษาหาความรูทางวิชาการ และพักผอนออกกําลังการตาม
อัธยาศัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ดานโครงสรางพื้นฐาน/เศรษฐกิจ
ใหเทศบาลตําบลไชยปราการเปนเมืองที่นาอยู มีระบบสาธารณูปการที่สนองตอการ
พัฒนาทองถิ่นและชุมชน โดยใหมีระบบประปาหมูบาน รางระบายน้ํา โครงการ 1 คลอง 2 ถนน
เลียบน้ําฝาง เพื่ออํานวยความสะดวกแกการคมนาคม และการขนสงสินคาผลผลิตการเกษตร สู
ตลาดไดเร็วขึ้น
- โครงการที่จะทําตอคือ จัดตั้งระบบ
I.C.T. เพื่อใหเปนศูนยขอมูล และศูนยการคา
การตลาดผลิตผลทางการเกษตร อยางครบวงจร
ดานการเมืองการปกครอง
มีการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทางการเมือง
การบริหารทองถิ่น มีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ วางแผน และรวมดูแลรักษาทรัพยากรทองถิ่น มี
การสนับสนุนระบบการปกครอง และวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับ
ชุมชน ประชาชนมีความเขาใจในสิทธิขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาระบบการบริการประชาชน พัฒนา
รายได และการจัดเก็บภาษีอยางเปนธรรม และทั่วถึง
ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
จะอนุรักษ และปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ การสรางปาชุมชน ทําฝายแมว
สนับสนุนงบประมาณสูชุมชนดานสิ่งแวดลอม
- การทําน้ําหมักจุลินทรียชีวภาพใหแกประชาชนที่สนใจ เพื่อนําไปใชประโยชน
- ขุดลอกลําน้ําฝาง เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลอยางตอเนื่อง
- การหาสถานที่กําจัดขยะของเทศบาลตําบลไชยปราการ อยางเปนรูปธรรม เพื่อ
แกไขปญหาขยะลนเมือง ซึ่งเทศบาลไดรับผลกระทบอยูในขณะนี้
ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผานมา
การดําเนินการตามแผนพัฒนา ไดอาศัยแนวทางการพัฒนา จากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 , แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ,แผนพัฒนาอําเภอ , นโยบาย
ของคณะ ผูบริหาร และความตองการของประชาชน ในการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายใน
การพัฒนาทองถิ่น ซึ่งสามารถสรุปเปนภาพรวมในแตละสาขาการพัฒนา ดังนี้
1. สาขาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เทศบาลไดดําเนินการมุงเนนในการพัฒนาศักยภาพ และทางกายภาพการ
ปรับปรุงพื้นที่และการกอสรางสาธารณูปโภค เปนการสงเสริมความสะดวกในการอยูอาศัยและการ
ประกอบอาชีพเปนการสรางซอมแซมถนนการจัดใหมีระบบประปา ไฟฟา เปนตน

แนวทางการพัฒนาโดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1.1 แผนงานการพัฒนาการใชที่ดิน มุงเนนในการสงเสริมใหมีการพัฒนาที่ดีอยาง
ถูกตองตามศักยภาพที่มีผูอยู การฟนฟูที่ดินที่เปลาประโยชนใหมีคาทางเศรษฐกิจและสังคม
1.2 แผนงานการพัฒนาสรางและบูรณะสาธารณูปการและไฟฟา มุงเนนในการกอสราง
ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพื้นฐานอันพึงมีในองคการซึ่งไดแกถนนหนทางทางเดินเทา ทอ
ระบายน้ํา สะพาน การกอสรางรางระบายน้ํา การปรับปรุงฝาย การขุดลอกลําน้ําฝาง การขุด
ลอกลําหวยตาง ๆ เพื่อปองกันน้ําทวมขังที่เกิดขึ้นเปนประจําทุกป
1.3 แผนงานพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภคมุงเนนในการจัดเสนอบริการเสนอ
ดานน้ําดื่มและน้ําไวใหประชาชนและองคการตาง ๆ ในชุมชนไดใชเพื่อความสะดวกในการดํารงชีพ
โครงการขุดเจาะบอบาดาล การสรางประปาหมูบานซึ่งจะดําเนินใหแลวเสร็จในปตอไป
2. สาขาการพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
เทศบาลไดมีการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยไดรวมกับ
ประชาชนองคกรภาครัฐ และภาคเอกชนในการดูแลรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหคงอยู อันไดแกประชาสัมพันธใหความรูการสงเสริมการปลูกตนไมในพื้นที่ใหเหมาะสม การปลูก
ตนไมทดแทน ซึ่งไดดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง โครงการพัฒนาเมือง
(Green and clean) และโครงการเชียงใหมเมืองงาม เปนตน
แนวทางการพัฒนาโดยมีวัตถุประสงคดังนี้
2.1. แผนงานสรางจิตสํานึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมและสรางจิตสํานึกใหแกประชาชนโดยทั่วไปไดรวมกันรักษาสิ่งแวดลอมที่ดี
และทรัพยากรธรรมชาติใหอยูตลอดไป
2.2. แผนงานเฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยขอความ
รวมมือ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดโดยชวยกันสอดสองดูแลการทําลายสภาพแวดลอม และ
ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนหามาตรการปองกันมิใหสภาพแวดลอมถูกทําลาย จนเปนอันตรายตอ
ระบบนิเวศวิทยาแผนฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนเพื่อทําการบําบัด
สภาพแวดลอมที่เปนอันตรายตอการดํารงชีพของประชาชนใหดีขึ้น
2.3 แผนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดลอม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
แนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการพัฒนาสภาพแวดลอม และสามารถใชทรัพยากรธรรมชาติ
ไดอยางยั่งยืน
3. สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เทศบาลตําบลไชยปราการ ไดมุงเนนในการพัฒนา
รายได ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น โดยการสนับสนุนการจัดตั้ง

รานคาชุมชน สงเสริมการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตในการผลิตสินคาและบริการ สงเสริม
การฝกอาชีพในชุมชน สงเสริมการใหคนในชุมชนมีการรวมกลุมกันในการประกอบอาชีพ
ทําให
ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นเชนการจัดหาทุน และอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนใหกลุมทอผา
กลุมสตรีแมบานเปนตน และที่สําคัญเทศบาลฯ ไดสงเสริมใหมีการใชชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาโดยมีวัตถุประสงคดังนี้
3.1 แผนการสงเสริมการกระจายรายไดใหแกประชาชน โดยสนับสนุนสงเสริมและกระตุน
ให
เกิดการกระจายรายไดใหแกประชาชน โดยทั่วในทองถิ่นเพื่อเปนการขยายฐานะทางเศรษฐกิจออก
ไปสูมติของพื้นที่ และอัตราคาจางแรงงาน
3.2 แผนงานสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดแกประชาชน โดยมุงเนนสนับสนุนสงเสริมกระตุน
ใหประชาชนไดประกอบอาชีพ ซึ่งมีผลผลิต การบริการ การหมุนเวียนของการเงิน การสรางงาน
เพิ่มขึ้น อันจะฐานะใหความเปนอยูในดานเศรษฐกิจของประชาชนโดยสวนรวมดีขึ้น
4. สาขาการพัฒนาสังคม
เทศบาลไดสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางดานการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณีอัน
ดีงาม ของทองถิ่น ในดานการสาธารณสุข โดยไดใหความสําคัญในการสงเสริม การปองกันและ
ควบคุมโรค ตลอดจนสนับสนุนสงเสริม และอํานวยความสะดวกใหแกผูอยูอาศัยในทองถิ่น ใหมี
ระดับคุณภาพชีวิตที่มีคุณคา เชน การสงเสริมสุขภาพอนามัย การศึกษานอกระบบ การสงเสริม
จริยธรรมและวัฒนธรรมเพื่อรักษาเอกลักษณของทองถิ่น เปนตน
แนวทางการพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
4.1 แผนงานปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยมุงเนนใหผูอยู
อาศัยในชุมชนทองถิ่นไดมีพลามัยสมบูรณ และมีความปลอดภัยจากโรคระบาดอันจะคุกคามสวัสดิ
ภาพของประชาชน
4.2 แผนงานดานสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ โดยมุงเนนใหชุมชนมีความสะอาดและความ
ปลอดจากโรค อันจะทําใหเกิดความเปนอยูดําเนินไปดวยความผาสุกและสะอาด
4.3 แผนงานสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน โดยมุงเนนการสนับสนุนให
ประชาชนในเขตเทศบาลไดมีความรู ความเขาใจในจารีตประเพณีอันอีงาม
4.4 แผนงานสงเสริมสวัสดิการและนันทนาการโดยมุงเนนเพื่อชวยเหลือและบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนเกี่ยวกับการอยูอาศัยในเขตเทศบาล และเพื่อสงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาส
ใชเวลาวางพักผอนหยอนใจ ออกกําลังกาย แขงขันกีฬา หรือหาความเพลิดเพลินกับธรรมชาติ โดย
เทศบาลไดกอสรางสนามกีฬาชุมชนครอบคลุม 20 ชุมชน/หมูบาน และจัดซื้ออุปกรณกีฬาแจก
ชุมชน/หมูบานเปนตน
5. สาขาการพัฒนาการเมืองการบริหาร

เทศบาลฯ ไดเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการบริหารงานของ
เทศบาล เชนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล รวมกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล และใน
ขณะเดียวกันเทศบาลก็เผยแพรขอมูลขาวสารกับประชาชน โดยใชการสื่อสารทั้งแบบทางเดียว และ
สองทางโดยการประชา สัมพันธใหทราบความเคลื่อนไหวในการดําเนินงานดานตาง ๆ ของเทศบาล
โดยการจัดใหมีหอกระจายขาว ติดประกาศขาวสารตาง ๆ การจัดทําแบบสอบถาม การสอบถาม
ขอมูล ทางอินเตอรเน็ตตําบลของเทศบาล ตําบลรวมกับกรมการปกครองสวนทองถิ่น เปนตน
ทั้งนี้เทศบาลยังมีการปรับปรุงและการจัดระบบบริหารใหสามารถอํานวยการบริการ
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เชนการสงเสริมความรู ความสนใจเกี่ยวกับกิจการทองถิ่น
การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และการปรับปรุงพัฒนารายได
แนวทางการปฏิบัติโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
5.1 แผนงานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยมุงเนนใหประชาชนไดมีโอกาสมีสวน
รับรู แสดงความคิดเห็นรวมกับเทศบาล
5.2 แผนงานสงเสริมความรู ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อประชา สัมพันธ และปลูกฝงใหประชาชนในชุมชนมีความรู ความเขาใจ และรักษาสิทธิและเสียง
ของตน
5.3 แผนงานปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับความรู ความสามารถของ
พนักงานเทศบาล ใหสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีกําลังใจปฏิบัติงานดวยความ
เขมแข็ง
5.4 แผนงานการปรับปรุงพัฒนารายไดของเทศบาล เพื่อหารายไดมาใชจายในกิจการของ
เทศบาลใหมากขึ้นดวยการปรับปรุงแหลงรายได หรือวิธีการจัดเก็บรายได
5.5 แผนการดานการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงานโดย
จัดหา กอสราง รักษาสภาพ ซอมแซมและจัดใชเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงานให
พอเพียงและทันสมัย เหมาะสม เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อเปน
การประหยัดคาใชจาย
5.6 แผนการดานการปรับปรุงระเบียบ ทะเบียนเอกสารของเทศบาล ใหทันสมัย
เหมาะสม
กับภาวะการณเพื่อชวยเหลือเสริมสรางการปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.7 แผนงานรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยชุมชน เพื่อสรางใหชุมชนมีความ
ปลอดภัยและมีความเปนระเบียบเรียบรอย โดยการออกตรวจรวมกับคณะกรรมการหมูบาน
อาสาสมัครหมูบาน เปนตน
5.8 แผนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเสริมสราง หรือหามาตรการปองกันภัย
ที่จะมีตออาคารบานเรือน สมบัติสาธารณะและชีวิต หรือผูคนที่อยูอาศัยหรือสถานประกอบการ

ตาง ๆจะตองมีประสบ โดยหลีกเลี่ยงไมพน ทั้งนี้เพื่อปองกันการสูญเสียในดานเศรษฐกิจและกําลัง
ขวัญของประชาชน
5.9 แผนงานกิจการพาณิชย เพื่อดําเนินธุรกิจของเทศบาลดานตาง ๆ ที่จะชวยเพิ่มพูน
รายได ใหแกเทศบาล เชน การจัดตั้งโรงรับจํานํา โดยมีการวางแผนแนวโนมใหเสร็จสิ้นในปตอไป
ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น
ขอบเขตและปริมาณของปญหา
- ปญหาการติดตั้งไฟฟาเพื่อแสงสวาง (ไฟสาธารณะถนนไมเพียงพอ)
- ปญหาเกี่ยวกับถนนหนทางที่ยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
- ปญหาการกอสรางรางระบายน้ํา ทอระบายน้ําที่มีสภาพชํารุด การอุดตันของทอการขุด
ลอกลําน้ําฝาง และลําหวยในเขตเทศบาล
- ปญหาดานขยะมูลฝอย สวนใหญจะมีปญหาดานสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย การจัดเก็บคา
ธรรมเนียมของเจาหนาที่ ซึ่งประชาชนตองการใหมีการจัดเก็บขยะใหมากขึ้นกวาเดิม เชน สัปดาหละ
ครั้ง เปนตน
- ปญหาการรองเรียนเรื่องเหตุรําคาญ อันไดแก การเลี้ยงหมู เปนตน
- ปญหาหญาขึ้นรกขางถนนและที่สาธารณะ ตลอดจนที่ที่เจาของไมอยู ปลอยใหรกราง
วางเปลาไมไดดูแล
ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น
จุดแข็ง (Strengths : S)
1. มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 49.13 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 20 หมูบาน
สามารถดูแลไดทั่วถึง แตตองขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลางใหความชวยเหลือ
นอกเหนือจากงบประมาณของเทศบาลที่มีอยู
2. ชุมชนมีความพรอมทางดานทรัพยากรบุคคลที่เปนผูที่มีความรูความสามารถ
3. มีวัดเปนศูนยกลางของหมูบาน
4. มีสถานศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และการศึกษานอกระบบที่เปดโอกาสให
ประชาชนไดรับความรู
5. ชุมชนเกิดภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีเอกลักษณประจําทองถิ่น
6. มีพื้นที่สาธารณะประโยชนที่อยูในความรับผิดชอบอยูจํานวน 3 แหง
7. การเดินทางคมนาคมเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว ดวยทางหลวงแผนดิน
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8. มีการนําระบบสื่อสารเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการปฏิบัติงาน เชน การสื่อสาร
ทางอินเตอรเน็ต ตามโครงการรวมมือทางเทศบาลตําบลไชยปราการและกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ตาม (www.thailocaladmin.go.th.)
จุดออน (Weaknesses : W)
1. ขาดการวางผังเมืองที่ดี เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต
2. ปญหาดานสิ่งแวดลอม เชนปญหาขยะ มลภาวะเปนพิษเนื่องจากน้ําเสีย
มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางเสียง รวมทั้งการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ (ที่สาธารณะประโยชน
และที่ราชพัสดุ) นับวันมีจํานวนมากขึ้น
3. ปญหาการมีสวนรวมของภาคประชาชน ที่ยังไมเห็นความสําคัญของการมีสวน
รวมในการดําเนินงานดานตาง ๆ ของเทศบาล และในชุมชนของตนเอง
4. กลุมตาง ๆ ที่เทศบาลสนับสนุนจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตสินคาและบริการ ไมมีความ
เขมแข็งเทาที่ควร ยังไมสามารถแขงขันในตลาดไดอยางสมบูรณ
5. ปญหาการจราจรติดขัดในชุมชนที่ไมสามารถขยายถนนใหรองรับการจราจรที่
เพิ่มขึ้นได
โอกาส (Opportunities : O)
1. รัฐบาล, จังหวัด ,ผูบริหารทองถิ่นไดใหความสําคัญในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ
ระดับรากหญาโดยมีโครงการสําคัญหลายโครงการเชน กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง , หนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ , การสงเสริมอาชีพที่กอใหเกิดรายได
2. เทศบาลไดดําเนินการปฏิบัติตามนโยบายจังหวัดในระบบสารสนเทศมาใชตาม
โครงการอินเตอรเน็ตตําบล เพื่อศึกษาหาความรูในการติดตอสื่อสารขอมูลตาง ไดจากอินเตอรเน็ต
3. การสนับสนุนประเพณี และวัฒนธรรมในทองถิ่นใหสืบทอดความเปน
เอกลักษณของทองถิ่นใหตางอําเภอไดรูจัก
ขอจํากัด (Threats : T)
1. เทศบาลตําบลไชยปราการมีขอจํากัดดานงบประมาณในการพัฒนา และไม
สามารถพัฒนาไดอยางสมบูรณ ครอบคลุมในพื้นที่ 49.13 ตร.กม.และจํานวน 20 หมูบาน ได
ทั่วถึง
2. ขาดความรวมมือระหวางองคกรเอกชนประชาชนโดยทั่วไป กับสวนราชการใน
การตรวจสอบขอมูล ซึ่งสวนใหญไมใหขอมูลที่แทจริง เชน การสํารวจขอมูลประชากรแฝง ที่เขามา
ทํางานในเขตเทศบาลเปนตน

3. มาตรการการบังคับใชตามเทศบัญญัติของเทศบาล ยังไมบังเกิดผลเทาที่ควร
ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนสวนใหญยังไมเขาใจถึงเทศบัญญัติวามีผลอยางไรกับชีวิตประจําวัน
โดยเฉพาะผูประกอบการตาง ๆ ที่อยูขายที่ตองขออนุญาตในการดําเนินกิจการ
******************************************

บทที่ 4
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
วิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น
มุงมั่นบริการประชาชน เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง ประชาชนมีสวนรวม
พัฒนาทองถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล

พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น
1. พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2. พัฒนาดานเศรษฐกิจ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
4. พัฒนาดานการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
5. พัฒนาดานคุณภาพชีวิตของประชาชน
6. พัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
7. พัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น
ดาน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
จะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เชิดชู ทะนุบํารุงศาสนา
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต และมีจริยธรรม เพื่อประโยชนของทองถิ่น และ
ประเทศชาติ ถือปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดําเนินกิจกรรมเพื่อทะนุบํารุง
พุทธศาสนา
การรักษากฎระเบียบ และกฎหมาย
ปฏิบัติหนาที่ในการบริหารงานของเทศบาลตามที่กฎหมายไดกําหนดให
เทศบาลปฏิบัติ และเผยแพรกฎหมายเทศบาลใหแก พนักงานและลูกจาง โดย
- จัดหาและรวบรวมระเบียบกฎหมายเทศบาล
- ใหบุคลากรในหนวยงานไดไปอบรมพัฒนาดานกฎหมายที่เกี่ยวของ และเนนใหมี
การทํางานตามแบบอยางที่ดีในการบริหารงานของเทศบาลตําบลไชยปราการ ไดแก
1. หลักนิติธรรม มีแนวทาง/กิจกรรมที่เปนแบบอยาง ดังนี้
1.1 การออกกฎหมายใหมเพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม

1.2
1.3
1.4
1.5
ธรรม
1.6
ฯลฯ

ปรับปรุงกฎหมาย คําสั่ง ฯลฯ ใหทันสมัยและเปนธรรมแกประชาชน
ปรับปรุงขั้นตอนการใหบริการประชาชนที่เปนธรรมภายใตกฎหมาย
จัดตั้งศูนยบริการขอมูลดานกฎหมายแกประชาชน
จัดฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการใชกฎหมายใหเปน
ชวยเหลือดานกฎหมายแกประชาชน เชน ใหคําปรึกษา ตอบขอหารือ

2. หลักคุณธรรม มีแนวทาง/กิจกรรมที่เปนแบบอยาง ดังนี้
2.1 จัดฝกอบรมเจาหนาที่ในองคกร เพื่อสรางจิตสํานึกและอุดมการณใน
คุณธรรม
2.2 การกําหนดจรรยาบรรณใหเจาหนาที่ถือปฏิบัติ
2.3 จัดโครงการเรียนรูตามรอยยุคลบาท
2.4 จัดโครงการเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดีเดนเพื่อเปนแบบอยาง
2.5 การสรางจิตสํานึกที่ดีใหแกประชาชนที่ทางสื่อตาง ๆ เชน แผนปาย
แผนพับ
วิทยุกระจายเสียง วารสาร อินเตอรเน็ต และ เว็ปไซต
2.6 สนับสนุนการจัดตั้งชมรมผูปฏิบัติธรรม
2.7 สงเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
3. หลักความโปรงใส มีแนวทาง/กิจกรรมที่เปนแบบอยาง ดังนี้
3.1 ใชสื่อประชาสัมพันธใหทุกฝายไดรับทราบขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง
เพื่อสรางความโปรงใส ในการบริหารงาน
3.2 จัดตั้งหนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่
3.3 จัดสถานที่อํานวยความสะดวกในการคนหาขอมูลขาวสารแกประชาชน
3.4 จัดทําคูมือการติดตองานพรอมอัตราคาธรรมเนียม (ถามี)
3.5 การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
3.6 กําหนดมาตรการสรางความโปรงใสในการประกวดราคา การปองกัน
การทุจริตในการจัดซื้อ จัดจาง
3.7 ปรับปรุงการปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีใหมี
ประสิทธิภาพ
3.8 จัดโครงการทองถิ่นใสสะอาดโดยกระบวนการประชาคม
4. หลักการมีสวนรวม มีแนวทาง/กิจกรรมที่เปนแบบอยาง ดังนี้

4.1 การใหประชาชนเขามามีสวนรวมภายใตแนวความคิดที่วา “องคการ
ปกครองสวนทองถิ่นเล็ก ประชาชนใหญ” เชน ในการประชุมสภาทองถิ่น การกําหนด
วิสัยทัศน การจัดทํา ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
4.2 การพัฒนาแบบองครวมใหทุกฝายรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ
4.3 จัดโครงการเวทีสัมพันธ เพื่อรับฟงความคิดเห็นตอนโยบายและการ
บริหารงาน
4.4 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
4.5 จัดโครงการฌาปนกิจสงเคราะหใหสมาชิกสงเคราะหซึ่งกันและกัน
5. หลักความรับผิดชอบ มีแนวทาง/กิจกรรมที่เปนแบบอยาง ดังนี้
5.1 การจัดระบบกําหนดผูรับสมัครงานที่ชัดเจน
5.2 สงเสริมการคุมครองผูบริโภค
5.3 สงเสริมการจัดตั้งกลุมตาง ๆ เชน กลุมอาชีพ กลุมแมบาน
กลุมรักษ
คลอง เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม ฯลฯ
5.4 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน
5.5 สนับสนุนดานกีฬา เชน สนามกีฬาชุมชน ลานกีฬาตานยาเสพติด ฯลฯ
5.6 สนับสนุนการจัดคายตาง ๆ เชน คายเยาวชนภาษาอังกฤษ ฯลฯ
6. หลักความคุมคา มีแนวทาง/กิจกรรมที่เปนแบบอยาง ดังนี้
6.1 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหสั้นแตมีคุณภาพ
6.2 กําหนดมาตรการประหยัดทรัพยากรในองคกร
6.3 การจัดโครงการ 5 ส เพื่อเพิ่มผลผลติของงาน
6.4 การจางบริษัทเอกชนใหมาปฏิบัติงานทองถิ่น เชน การรักษาความ
สะอาด
6.5 การปรับปรุงแหลงทองเที่ยวของทองถิ่น
โดยเฉพาะความโปรงใส ถือวาเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่พึงจะตองนําไปปฏิบัติ
โดยนโยบาย การทํางานภายใตนโยบายของผมจะเนนให ขาราชการมีจริยธรรม หลีกเลี่ยง
สิ่งไมดี การมีคุณธรรมประจําใจที่จะทําใหประชาชน รูสึกวาขาราชการเปนที่พึ่งไดอีกทั้งให
บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของกับเทศบาลอยางเครงครัด
นโยบายดานการบริหารงาน
ผมดําเนินงานในการบริหารงานของเทศบาลตามหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะเปนองคกรที่อยูใกลชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด และเปนระเบียบ ดําเนินการซึ่งทําหนาที่แทนรัฐ ในการจัดบริการ

สาธารณะ การบริหารจัดการภารกิจตางๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ แกประชาชน เพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนเปนประการสําคัญ กระทรวงมหาดไทยจึงไดจัดทําหลักเกณฑการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ไดนําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการภารกิจในความรับผิดชอบ
เปาหมายของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ไดนําหลัก และถือเปนแนวทางปฏิบัติ ไดแก
1. มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
2. มุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
4. ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกินความจําเปน
5. ปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ
6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ จากการที่ไดบริหารงานของเทศบาล
ตลอดระยะเวลา 12 ป ที่ผานมาผมทํางานดวยความโปรงใส สามารถใหประชาชนรวมตรวจสอบ
การทํางานไดทุกเวลา อีกทั้งหนวยงาน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ไดเขามาตรวจงาน เปน
ประจําทุกป ผมจึงตั้งสัตยปฏิญาณวา ผมจะทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต ในการที่ผมไดมา
บริหารงานเทศบาลตําบลไชยปราการ จากการที่ กกต.ไดประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
รับรองใหผมเปนนายกเทศมนตรี ไดมีโอกาส ที่ไดเขามารับใชประชาชนในเขตเทศบาลอีกสมัยหนึ่ง
ซึ่งเปนสมัยที่ 4 ตอไปในระยะเวลา 4 ปนี้ ผมจะดําเนินการสานงานตอ กองานใหมจากที่ผมทํา
มาแลวก็จะทําตอเนื่อง ใหดียิ่งขึ้นในทุก ๆ ดาน จากการที่งบประมาณของทองถิ่น มีจํากัด เพราะ
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหทองถิ่นไมเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาจึงคอยเปนคอยไป ซึ่งจะตอง
พัฒนาในดานตาง ๆ ดังนี้
7.1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
7.2 ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.3 ดานการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.4 ดานการพัฒนาดานการอนุรักษพื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
7.5 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
7.6 ดานการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม
7.7 ดานการบริการจัดการบานเมืองที่ดี
1. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

สานงานตอที่ยังคงคาง และยังไมไดดําเนินการ เพราะติดอยูที่งบประมาณมี
จํานวนจํากัด แตผมจะดําเนินการตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ ถาโครงการใดเปนโครงการ
ขนาดใหญเกินศักยภาพของทองถิ่น ผมจะประสานของบประมาณ จาก องคการบริหารสวน
จังหวัด เขามาชวยเหลือ การปรับปรุงงานโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ในเขตเทศบาล เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหกับประชาชน โดยจะดําเนินการ ดังนี้
- ปรับปรุงผิวจราจร ของถนน ตรอก ซอย ในเขตเทศบาลใหไดมาตรฐานเพื่อใหการ
สัญจรไปมาของประชาชนเปนไปโดยสะดวกปลอดภัย
- กอสรางรางระบายน้ํา พรอมวางทอระบายน้ําในเขตเทศบาล เพื่อแกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง
- ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน และใหเกิด แสงสวาง ใหพอเพียงกับความตองการของประชาชน
2. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สานงานตอที่ผมไดนํานโยบายที่ใหไวกับหัวหนาสวนราชการ พนักงาน
เทศบาล และลูกจาง โดยมุงเนนใหถือปฏิบัติ ทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง การใหความรวมมือ
เพื่อพัฒนาเทศบาลไมใหนอยหนากวาเทศบาลใกลเคียง เชน
2.1 สงเสริมการกระจายรายไดใหแกประชาชนมีงานทํา
2.2 การสนับสนุนสงเสริมอาชีพ และธุรกิจชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ และ
เสริมสรางอาชีพ ใหกับชุมชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ณ ปจจุบัน เทศบาลมีอาคาร
ศูนยเรียนรูที่ อบต.ปงตํา (เดิม) เพื่อเปนแหลงเรียนรูครบวงจร เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพ แกผูเขารับการ
อบรม การศึกษาดูงาน จากหนวยงานอื่นที่ไดเขามาศึกษาดูงาน
2.3 โครงการสงเสริมสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ( OTOP) ในเขตเทศบาล
อยางตอเนื่อง
2.4 สนับสนุนงบประมาณไปยังศูนยถายทอดและเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
เทศบา ลตําบลไชยปราการ อยางเปนรูปธรรม เปนศูนยเดนของเทศบาล ซึ่งเปนแหลงศึกษาหา
ความรู จุดสาธิต แกผูเขามาศึกษา เพราะปจจุบันศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําเทศบาลตําบล
ไชยปราการ เปนตัวแทนของอําเภอ ที่เขาประกวดศูนยถายทอด และเทคโนโลยีดีเดน ใน
ระดับประเทศ ซึ่งคาดวายังอยูระหวางการพัฒนา ผลเปนประการใด จะแจงใหทราบในโอกาสตอไป
3. ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
สานงานตอในการพัฒนาสภาพแวดลอมของเทศบาลตําบลไชยปราการ ใหมี
ความนาอยู สวยงามรมรื่น พรอมกับมีมาตรการในการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี เพื่อสงเสริมให

ประชาชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพที่ดีขึ้น และเปนเทศบาลที่มีสภาพแวดลอมที่นาอยู โดย
ดําเนินการดังนี้
3.1 โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมภูมิทัศนเทศบาลใหนาอยู
3.2 พัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล เพื่อใหเปนแหลงพักผอนหยอนใจ โดย
รณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการปลูกตนไม และดูแลรักษาตนไม เพื่อลดมลพิษทางอากาศใหกับ
เทศบาลตําบล ไชยปราการดีขึ้น เชน ฝายปงตํา ฝายเชียงหมั้น สวนสาธารณะบานหนองบัว และ
สวนหยอม โรงฆาสัตว เปนตน
3.3 มุงเนนในการรักษาความสะอาดของเทศบาล จัดระบบการเก็บขยะใหทั่วถึง
และครอบคลุมพื้นที่ ที่รณรงคใหมีการลดปริมาณขยะอยางจริงจัง สนับสนุนชุมชนในการคัดแยกขยะ
เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย
3.4 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมดานการรักษาความสะอาด โดยจัดรณรงค
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของ
3.5 สนับสนุนงบประมาณไปยังชุมชนหมูบานในการรณรงคโครงการลดปริมาณ
ขยะในหมูบาน อยางมีประสิทธิภาพ โครงการขยะรีไซเคิล ใหเปนรูปธรรม สรางรายไดใหประชาชน
ในหมูบาน อีกทั้งยังปลูกจิตสํานึกใหประชาชนในหมูบานไดรักษาสิ่งแวดลอม โดยรวมเรงปรับปรุง
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยใหไดรับมาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล ตามโครงการลดปริมาณขยะในเขต
เทศบาลตําบลไชยปราการ โดยไดดําเนินการคัดแยกขยะครัวเรือน การสงเสริมธนาคารขยะใน
โรงเรียน การทําปุยหมักชีวภาพ การทําน้ําหมักจุลินทรีย การเลี้ยงไสเดือนแดงในพื้นที่ของศูนยการ
เรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดําริ เทศบาลตําบลไชยปราการ โครงการทําปุย
หมักในบอซีเมนตในหมูบาน การรณรงคลดโลกรอนดวยมือเรา การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการ
ปรับปรุงสวนสาธารณะที่มีอยูเดิม เพื่อใหเกิดความรมรื่นสวยงามมีสถานที่ออกกําลังกายของ
ประชาชน
4. ดานการพัฒนา การอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการปรับปรุง อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ใหคงอยู ตลอดป เชนการอุดหนุนงบประมาณ ใหแกสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหมเพื่อบูรณปฎิสังขรณศาสนสถาน จํานวน 15 วัด 1 โบสถ อยางตอเนื่อง
การอุดหนุนงบประมาณใหแกที่ทําการปกครองอําเภอไชยปราการ และ
วัฒนธรรมอําเภอ ประเพณีรดน้ําดําหัวคณะสงฆ ผูสูงอายุ ในเทศบาลในวันสงกรานต
- บํารุงพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่น ๆ
- ฟนฟู และสืบสานคุณคาความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เปนวิถีชีวิต
ประเพณี คานิยมที่ดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่น
- สนับสนุนการพัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม และการนันทนาการ

5. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ไดชวยเหลือสนับสนุนงบประมาณใหดําเนินการชวยเหลือประชาชน ไดแก
เนนการพัฒนาคุณภาพคน
5.1 ดานการศึกษา และเศรษฐกิจ
5.1.1 พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ และทุกรูปแบบให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ
5.1.2 ใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน
5.1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย
5.1.4 สงเสริมการแปรรูปอาหารผลิตทางการเกษตร เพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ
5.1.5 การแกไขปญหาความยากจน โดยไดนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใหมีสวนชวยขจัด ความยากจนมาเปนแนวทางปฏิบัติงาน ของเทศบาลตําบลไชยปราการ โดย
ปฏิบัติการแกไขปญหาตรงประเด็น เปาหมาย การพัฒนา
4) การซอมแซมบานใหแกประชาชนที่ยากจน
5) ใหเด็กทุกคนไดเรียนหนังสือฟรี ของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ
6) สํารวจขอมูล จปฐ. ประจําป โดยมีเปาหมายใหทราบขอมูลปญหาให
ชัดเจนเพื่อมาประเมินสรุป เพื่อชวยเหลือ
4) การแกไขปญหาความยากจนระดับชุมชน มุงเนนการแกไขปญหาใน
ลักษณะองคกรรวม
5.2 ดานสวัสดิการ และสังคม
5.2.1 คุมครอง และพัฒนาเด็กและเยาวชนสนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให
การศึกษาปฐมวัย
5.2.9 สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย
5.2.10
สงเสริมและพัฒนาระบบความเปนปกแผน ของสถาบันครอบครัว
และชุมชน
5.2.11
สนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพที่เปนการสรางเสริมสุขภาพอัน
นําไปสูสุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน
5.2.12
จัดตั้งศูนยคุมครองสิทธิ และชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน
เพื่อใหคําปรึกษาตอบปญหากฎหมายและไกลเกลี่ยขอพิพาทใหแกประชาชนภายอําเภอไชยปราการ
ฟรี
5.2.13
สงเสริมการพัฒนาใหกิจการสตรี และครอบครัวในเขตเทศบาล
5.2.14
สนับสนุนโครงการครอบครัวอบอุน

5.2.15
ระเบียบชุมชนและสังคม

สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคมและสนับสนุนสงเสริมการาจัด

6. ดานการพัฒนาการจัดระเบียบสังคม ชุมชน
การรักษาความสงบเรียบรอย โดยจัดตั้งศูนย อปพร.เทศบาล อยางเปน
รูปธรรม สนับสนุน งบประมาณใหกลุมพลังแผนดิน (ชุมชนเขมแข็ง) ในเขตเทศบาลที่ไดออก
ตรวจตรารักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบานรวมทั้งไปอํานวยความสะดวกประจํางาน
ตาง ๆ ที่ประชาชน หรือหมูบานทําหนังสือรองขอ
7. ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
เทศบาลตําบลไชยปราการตําบลไชยปราการ ไดเนนการบริหารจัดการใน
องคกรของเทศบาล ใหสูความเปนเลิศการบริหารจัดการสูธรรมาภิบาล ในองคกรโดยรวม
ยึดหลักบริหาร อยู 6 ประการ ซึ่งไดมาขางตน แลวนั้น ไดแก
7. หลักนิติธรรม เนนการปรับปรุงขั้นตอนการใหบริการประชาชน ที่เปนธรรมภายใต
กฎหมาย
8. หลักคุณธรรม การกําหนดจรรยาบรรณ ใหเจาหนาที่ถือปฏิบัติการสรางจิตสํานึกที่ดี
ใหแกประชาชนที่มาใชบริการ หรือติดตองานเทศบาล
9. หลักความโปรงใส ใชถือประชาสัมพันธใหทุกฝายไดรับทราบขอมูลขาวสาร
10. หลักความมีสวนรวม เนนใหองครวมใหทุกฝายรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ เชน
การจัดโครงการเวทีประชาคม เพื่อรับฟงความคิดเห็นตอนโยบาย และการบริหารงาน
11. หลักความรับผิดชอบ เนนการจัดระบบกําหนดผูรับผิดชอบงานที่ชัดเจน
12. หลักความคุมคา เปนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหสั้นลงแตมีคุณภาพซึ่งมี
ศูนยบริการรวม โดยรวมงานบริการทุกงานใหจุดเดียว เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนที่มา
ติดตองาน
สําหรับนโยบายที่ไดรับปากกับประชาชนในเขตเทศบาลในตอนหาเสียง วาจ ะ
ดําเนินการสานงานตอ กองานเพิ่ม ริเริ่มงานใหม ซื่อตรง โปรงใส สามารถตรวจสอบได นั้น
ซึ่งจะดําเนินการภายในระยะเวลา 4 ป ที่ดํารงตําแหนง เพื่อประโยชนตอประชาชนใน
ทองถิ่น โดยเนนนโยบายดังนี้
ดานสุขภาพอนามัยและบริการสาธารณสุข
- โครงการตอเนื่องงานสายในรักแหงครอบครัวที่อบอุนอยางยั่งยืน

- สนับสนุนโครงการศูนย 3 วัยสานสายใยรักแหงครอบครัว พัฒนาศูนยเด็กใหนาอยู
มีคุณภาพ
- สงเสริมสุขภาพดูแลผูปวยเรื้อรัง ดวยโรคอัมพฤกษ อัมพาต และผูพิการอยาง
ตอเนื่อง
- สานตอโครงการเยี่ยมบาน ใกลบานใกลใจ ใสใจทุกกลุมอายุ ตั้งแตอยูในครรภ
มารดาจนกระทั่งถึงเสียชีวิต เยี่ยมผูปวยเรื้อรัง
- สนับสนุนระบบบริการสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐาน ดําเนินงานศูนยกายภาพบําบัด
ฟนฟูสุขภาพอยางตอเนื่อง มีรถรับ สงผูปวยฟรีตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหประชาชนมีสุขภาพดี
- สานงานตอโครงการคืนแสงสวางสูดวงตา การใหความชวยเหลือผาตัดตอเนื้อ-ตอ
กระจกฟรีใหแกประชาชนที่ยากจนในเขตเทศบาล
- สนับสนุนการสงเสริมการออกกําลังกายใหกับประชาชนทุกชุมชน ลานหนา
เทศบาล ลานสนามกีฬาอเนกประสงคหลังอาคารเทศบาล และสนามฟุตบอล
- สานงานตอโครงการสงเคราะหครอบครัวผูประสบความเดือดรอน ผูมีรายไดนอย
และผูไรที่พึ่ง
ดานการศึกษา/ศาสนาและวัฒนธรรม
- โครงการเรียนฟรีตั้งแตอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 6 โดยการจัดตั้งโรงเรียน
เทศบาล เพื่อใหเด็กเยาวชนที่ยากจน และครอบที่รายไดนอยไดมีโอกาสทางการศึกษาอยางมี
คุณภาพและเทาเทียมกัน
- โครงการสนับสนุนคืนคนดีสูสังคม สําหรับเยาวชน และทุกกลุมอายุเพื่อหางไกลยา
เสพติด
- มีการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นที่ไดสืบสานสืบตอกันมายาวนาน
เพื่อปลูกจิตสํานึกใหเยาวชน รักทองถิ่นสรางความเขมแข็งใหชุมชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน
- โครงการเรียนฟรีภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และสอนคอมพิวเตอร สําหรับเด็กและ
เยาวชนที่มีความสนใจใฝศึกษา โดยอาจารยสอนพิเศษนอกเวลาเรียน ตอนเย็น หรือเสารอาทิตย ฟรี
- โครงการจัดตั้งศูนยอินเตอรเน็ตชุมชน หองสมุด หองฟตเนต ระหวางป 2555
– 2557 เพื่อเปดโอกาสใหผูสนใจไดเขาศึกษาหาความรูทางวิชาการ และพักผอนออกกําลัง
การตามอัธยาศัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ดานโครงสรางพื้นฐาน/เศรษฐกิจ

ใหเทศบาลตําบลไชยปราการเปนเมืองที่นาอยู มีระบบสาธารณูปการที่สนอง
ตอการพัฒนาทองถิ่นและชุมชน โดยใหมีระบบประปาหมูบาน รางระบายน้ํา โครงการ 1
คลอง 2 ถนนเลียบน้ําฝาง เพื่ออํานวยความสะดวกแกการคมนาคม และการขนสงสินคา
ผลผลิตการเกษตร สูตลาดไดเร็วขึ้น
- โครงการที่จะทําตอคือ จัดตั้งระบบ
I.C.T. เพื่อใหเปนศูนยขอมูล และศูนยการคา
การตลาดผลิตผลทางการเกษตร อยางครบวงจร
ดานการเมืองการปกครอง
มีการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทาง
การเมือง การบริหารทองถิ่น มีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ วางแผน และรวมดูแลรักษา
ทรัพยากรทองถิ่น มีการสนับสนุนระบบการปกครอง และวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในทุก
ระดับ โดยเฉพาะในระดับชุมชน ประชาชนมีความเขาใจในสิทธิขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนา
ระบบการบริการประชาชน พัฒนารายได และการจัดเก็บภาษีอยางเปนธรรม และทั่วถึง
ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
จะอนุรักษ และปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ การสรางปาชุมชน ทําฝายแมว
สนับสนุนงบประมาณสูชุมชนดานสิ่งแวดลอม
- การทําน้ําหมักจุลินทรียชีวภาพใหแกประชาชนที่สนใจ เพื่อนําไปใช
ประโยชน
- ขุดลอกลําน้ําฝาง เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลอยางตอเนื่อง
- การหาสถานที่กําจัดขยะของเทศบาลตําบลไชยปราการ อยางเปนรูปธรรม
เพื่อแกไขปญหาขยะลนเมือง ซึ่งเทศบาลไดรับผลกระทบอยูในขณะนี้

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(Goals)
1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และการคมนาคม
ขนสง รวมถึงการจัดการจราจรใน
พื้นที่ใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนา
และบํารุงรักษาแหลงน้ํา ระบบประปา
ระบบไฟฟา การวางและปรับปรุงผัง
เมือง การควบคุมอาคาร
2. พัฒนากิจกรรม ตัวอยาง ที่เปน
รูปธรรมในสาขาตางๆไดแก เกษตร
อุตสาหกรรม บริการ ตั้งแตระดับ
บุคคล ชุมชน ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง
จนถึงขนาดใหญ รวมถึงการสงเสริม
ใหเกิดการออมในทุกระดับ การขยาย
ธุรกิจบนพื้นฐานและความพรอมของ
ชุมชน และสงเสริมใหเกิดการแขงขัน

ตัวชี้วัด (KPIs)

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

เปาหมาย (Targets)
ป 56 – 60 ป 56

ป
57

ป 58

ป 59

ป 60

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(Goals)

ตัวชี้วัด (KPIs)

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

เปาหมาย (Targets)
ป 56 – 60 ป 56

ป
57

ป 58

ป 59

ป 60

การประกอบธุรกิจในระบบไดอยาง
เสรีและเปนธรรม
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(Goals)
3. ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เสริมสรางความรู
ความเขาใจจิตสํานึกและความ
ตระหนักในคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแกสังคมอยางตอเนื่อง
4. สงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นและ
คุณธรรมจริยธรรมรวมถึงกิจกรรม
ทางศาสนาและการบูรณะฟนฟู
แหลงโบราณสถานและการมีสวน

ตัวชี้วัด (KPIs)

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

เปาหมาย (Targets)
ป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(Goals)
รวมในการสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปญญา
ทองถิ่นสืบไป

ตัวชี้วัด (KPIs)

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(Goals)
5. สงเสริมสวัสดิการ การสังคม
สงเคราะหแกผูยากไรหรือดอย
โอกาส และการบริการประชาชน
อยางเปนธรรมและทั่วถึง และ
อํานวยความสะดวกใหแกผูอยู
อาศัยในทองถิ่นใหมีระดับคุณภาพ
ชีวิต เชน ดานสุขภาพอนามัย
การศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบ

ตัวชี้วัด (KPIs)

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

เปาหมาย (Targets)
ป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60

เปาหมาย (Targets)
ป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(Goals)
6. กระตุนจิตสํานึกใหเกิดความ
ตระหนักในการมีสวนรวม รวมกัน
รับผิดชอบตอปญหาในสังคมและ
ชุมชน ปองกันและแกไขปญหา
อาชญากรรม อบายมุขและสิ่ง
เสพติดอยางตอเนื่องและจริงจัง
ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน
สถาบันศาสนา สถานศึกษา และ
สถานที่ทํางานอยางเปนระบบ

ตัวชี้วัด (KPIs)

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(Goals)
7. สงเสริมวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยในทุกระดับใหกับ
ประชาชน สนับสนุนใหประชาชน
องคกรชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่นใหมีความเจริญ

ตัวชี้วัด (KPIs)

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

เปาหมาย (Targets)
ป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60

เปาหมาย (Targets)
ป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(Goals)
โดยมุงเนนใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการคิด ตัดสินใจใน
การวางแผนพัฒนาทองถิ่น การ
เผยแพรความรูความเขาใจทาง
การเมือง การบริหาร สิทธิหนาที่
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตาม
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ๆ
ตลอดจนการพัฒนา การบริหาร
จัดการทํางานที่มุงไปสูประโยชน
สุขของประชาชน โดยประชาชน
ไดรับความพึงพอใจ

ตัวชี้วัด (KPIs)

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

เปาหมาย (Targets)
ป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60

บทที่ 5
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคมขนสง
รวมถึงการจัดการจราจรในพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาและบํารุงรักษาแหลงน้ํา ระบบประปา
ระบบไฟฟา การวางและปรับปรุงผังเมือง การควบคุมอาคาร
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค เพื่อรวมสรางกระแสเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีทิศทาง รวมกันพัฒนา
กิจกรรม ตัวอยาง ที่เปนรูปธรรมในสาขาตาง ๆ ไดแก เกษตร อุตสาหกรรม บริการ ตั้งแตระดับบุคคล
ชุมชน ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง จนถึงขนาดใหญ รวมถึงการสงเสริมใหเกิดการออมในทุกระดับ การ
ขยายธุรกิจบนพื้นฐานและความพรอมของชุมชน และสงเสริมใหเกิดการแขงขันการประกอบธุรกิจใน
ระบบไดอยางเสรีและเปนธรรม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงค เพื่อปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เสริมสรางความรูความเขาใจจิตสํานึกและความตระหนักในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม แกสังคมอยางตอเนื่อง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นและคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงกิจกรรมทาง
ศาสนาและการบูรณะฟนฟูแหลงโบราณสถานและการมีสวนรวมในการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี วิถี
ชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่นสืบไป
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตของประชาชน
วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมสวัสดิการ การสังคมสงเคราะหแกผูยากไรหรือดอยโอกาส และ
การบริการประชาชนอยางเปนธรรมและทั่วถึง และอํานวยความสะดวกใหแกผูอยูอาศัยในทองถิ่นใหมี
ระดับคุณภาพชีวิต เชน ดานสุขภาพอนามัย การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
วัตถุประสงค เพื่อกระตุนจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักในการมีสวนรวม รวมกัน
รับผิดชอบตอปญหาในสังคมและชุมชน ปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด
อยางตอเนื่องและจริงจัง ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา สถานศึกษา และสถานที่
ทํางานอยางเปนระบบ
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในทุกระดับใหกับประชาชน สนับสนุน
ใหประชาชน องคกรชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นใหมีความเจริญ โดยมุงเนนใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น การเผยแพรความรูความเขาใจทาง
การเมือง การบริหาร สิทธิหนาที่และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ๆ ตลอดจน
การพัฒนา การบริหารจัดการทํางานที่มุงไปสูประโยชนสุขของประชาชน โดยประชาชนไดรับความพึง
พอใจ

รายละเอียดตามแนวทาง การพัฒนาและโครงการแตละยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
1.1 การสรางเครือขายพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการ
คมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

2.1 สงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ และเพิ่มรายได
ใหแกองคกรตาง ๆ ในชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

3.1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3.2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3.3 การกําจัดและจัดการขยะมูลฝอย

4.1 สงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
ประเพณีทองถิ่น
อนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ 4.2 สงเสริมและสนับสนุนการใชภูมิปญญา
ทองถิ่น
ปญญาทองถิ่น
4.3 สงเสริมและอนุรักษฟนฟูแหลงทองเที่ยวที่
สําคัญทางประวัติศาสตรโบราณสถานที่มีคา
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

5.1 สงเสริมสวัสดิการการสังคมสงเคราะหและ
การบริการประชาชนอยางเปนธรรมและทั่วถึง
5.2 สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
5.3 สงเสริมการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการศึกษา

หมายเหตุ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา
6.1 เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความ
สงบปลอดภัยแกประชาชนในทองถิ่น
6.2 เสริมสรางภูมิคุมกันชุมชนในปญหายาเสพติด
และสรางความเขมแข็งชุมชน
7.1 สงเสริมประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานและพัฒนา
ขีดความสามารถบุคลากร
7.2 จัดหา/สรางปจจัย
สนับสนุนในการบริหารงาน
ขององคกร
7.3 การสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น

หมายเหตุ

บทที่ 6
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผล
องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 28 กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
เพื่อทําหนาที่ดังตอไปนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงามตามที่เห็นสมควร
วิธีการติดตามและประเมินผล
ไมมีการกําหนดรูปแบบ และวิธีการติดตามและประเมินผลตายตัวแตจะเลือกรูปแบบ
และวิธีการที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงงานและโครงการแตละชิ้น รวมถึงหวงเวลาในการติดตามและ
ประเมินผลเปนสําคัญ

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

