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ค าน าค าน า  
 

 เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจส่งเสริม
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็น
ภารกิจที่มีความหลากหลายและครอบคลุมการด า เนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหาร              
ทรัพยากรบุคคล เป็นอีกด้านหนึ่งที่มีความส าคัญ เนื่องจากเป็นกลไกหนึ่งในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจ
ให้ประสบความส าเร็จ ท าให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

 เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบล
บ้านแม่ข่าขึ้น เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ มีความต่อเนื่อง สามารถตอบสนอง
การบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และถพัฒนาบุคลากร
ในสังกัดให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถผลักดันและส่งเสริมท้องถิ่น                 
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป  
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1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน  

   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
 1. ด้านกายภาพ 

 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
  เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าเดิม คือ สุขาภิบาลบ้านแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่    

ซึ่งได้จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ 22 เมษายน 2535 และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะ                  
เป็นเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ตาม พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลบ้านแม่ข่าเป็นเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า                
พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542  

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
   มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือ                 

ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 เป็นระยะทางประมาณ 135 กิโลเมตร  
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่อยู่ทางภาคเหนือตอนบน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภู เขาสูง
สลับซับซ้อนปกคลุม ท าให้มีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.8 องศาเซลเซียส มีอากาศร้อน
ที่สุดอยู่ในเดือนเมษายน ส่วนฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 20.8 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศ
หนาวที่สุดอยู่ในเดอืนมกราคม  
 1.4 ลักษณะของดิน 
  เป็นดินร่วน การใช้ที่ดิน พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม               
และใช้เป็นที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ซึ่งตัดเป็นถนนสายหลักใช้ในการประกอบอาชีพพาณิชยกรรม 
       ลักษณะการใช้ท่ีดิน 
       การใช้ประโยชน์จากที่ดินในเขตเทศบาล ดังนี้ 
  - พ้ืนที่พักอาศัย 800 ไร่   
  - พ้ืนที่เกษตรกรรม    98 ไร่ 
  - พ้ืนที่พาณิชยกรรม    21 ไร่   
  - พ้ืนที่อุตสาหกรรม    27 ไร่ 
  - พ้ืนที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ   15 ไร่   
  - พ้ืนที่ตั้งสถานศึกษา    12 ไร่ 
  - พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์   16 ไร่   
  - พ้ืนที่ว่าง    81 ไร่ 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  แม่น้ าท่ีใช้ในการเกษตรกรรมในเขตเทศบาล มีจ านวน 3 สาย ได้แก่   
   (1) แม่น้ าฝาง   
  (2) ล าน้ าแม่ข่า  
  (3) ล าน้ าแม่ข่าน้อย 
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 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 
   เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบประมาณ 2.54 ตารางกิโลเมตร                    
การปกครองส่วนใหญ่อยู่ในเขตต าบลแม่ข่า มีหมู่บ้าน จ านวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 แบ่งออกเป็น                  
6 ชุมชน ได้แก ่

หมู่ที่ ชื่อชุมชน ประธานชุมชน 

1 
ชุมชนสบข่า นางอ าพันธ์     อุษา 
ชุมชนสันต้นแหน นายสังวาลย์    ขัติยะ 

5 

ชุมชนรักสายธารใส นางสมจิตต์     นวนอ่อน 
ชุมชนมงคลพัฒนา นางประนอม    กันธา 
ชุมชนรวมประชาสามัคค ี นางนิตยา       พรมพิงค์ 
ชุมชนประชาร่วมใจ นางสาวนงเยาว์  เมืองมูล 

   ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 831 กิโลเมตร 
  ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่   ประมาณ 129 กิโลเมตร 
  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 129 กิโลเมตร 
  อาณาเขตและพิกัดแผนที่แสดงขอบเขตของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า  

 ทิศเหนือ    ติดต่อ บ้านล้องอ้อ หมู่ที ่5 ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง     
 ทิศใต้ ติดต่อ บ้านห้วยโจ้ หมู่ที ่4 ต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง     
 ทิศตะวันออก ติดต่อ บ้านหล่ายฝาง หมู่ที ่6 ต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง     
 ทิศตะวันตก ติดต่อ บ้านแม่งอนขี้เหล็ก หมู่ที ่4 ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง     
   บ้านสันม่วง หมู่ที ่3 ต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง     
   บ้านแม่งอนกลาง หมู่ที ่14 ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง     
  2.2 การเลือกตั้ง 

   ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า  ครั้งล่าสุด   
   แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ข่า วัดอุดมมงคล 
และวัดหาดส าราญ 
  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน 1,658 คน มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวน 1,286 คน 
คิดเป็นร้อยละ 77.56    
                ที่มา : ส านักทะเบยีนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแม่ขา่ 

ข้อมูล ณ วันที ่30 เมษายน 2562 
  3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
   ประชากรและครัวเรือน ในปี 2561 มีจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 1,951 คน 
แบ่งเป็นชาย จ านวน 963 คน หญิง จ านวน 988 คน จ านวนครัวเรือน 889 ครัวเรือน 

ที่มา : ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแม่ขา่  
ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562 
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  ข้อมูลประชากร จ าแนกตามเขตการปกครอง 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน 
ผู้น าหมู่บ้าน 

ชาย หญิง รวม 

1 บ้านสบขา่ และ
บ้านสันตน้แหน 

286 303 589 316 
นายบุญส่ง  มลูวรรณา 

(ผู้ใหญ่บ้าน) 

5 บ้านแม่ข่า 671 681 1,352 570 
นายบุญส่ง  หลวงค า

(ผู้ใหญ่บ้าน) 
รวม 957 984 1,941 886  

ที่มา : ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแม่ขา่     
  ข้อมูล ณ วันที ่30 เมษายน 2562 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
  จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) 

ล าดับ ช่วงอายุ 
จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ 
ชาย หญิง รวม 

1 แรกเกิด – 10 ปี 99 65 164 
2 อายุ 11 – 20 ป ี 89 78 167 
3 อายุ 21 – 30 ป ี 133 127 260 
4 อายุ 31 – 40 ป ี 137 113 260 
5 อายุ 41 – 50 ป ี 117 113 230 
6 อายุ 51 – 60 ป ี 170 236 406 
7 อายุ 61 – 70 ป ี 143 150 293 
8 อายุ 71 – 80 ป ี 38 54 92 
9 อายุ 81 – 90 ป ี 20 36 56 

10 อายุ 91 ปีขึ้นไป 1 8 5 
รวม 907 980 1,927 

ที่มา : ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแม่ขา่  
ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 

 4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีสถานศึกษาในพ้ืนที่ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
  1. โรงเรียนบ้านแม่ข่า เป็นโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่               
เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น   
  2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าได้ด าเนินการ
จัดตั้งขึ้นโดยเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1, อนุบาล 2 และอนุบาล 3 
   3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เปิดรับเด็ก ระหว่างอายุ 2-3 ปี  
 

/การจัดการศึกษา... 
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การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
1. จ านวนโรงเรียน 1 แห่ง   
2. จ านวนห้องเรียน 1 ห้องเรียน 
3. จ านวนนักเรียน 19 คน 
4. จ านวนครู อาจารย์ 2 คน 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
1. จ านวนโรงเรียน  1 แห่ง   
2. จ านวนห้องเรียน  3 ห้องเรียน 
3. จ านวนนักเรียน  92 คน 
4. จ านวนครู อาจารย์  7 คน 

ที่มา : กองการศึกษา เทศบาลต าบลบา้นแม่ข่า     
  ข้อมูล ณ วันที ่16 พฤษภาคม 2562 

  4.2 สาธารณสุข 
   ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนี้ 
  1. ศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ข่า 

 2. คลินิกเอกชนเอกชน     จ านวน 2 แห่ง  
 3. ศูนย์บริการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาล ประกอบไปด้วย 

 - พยาบาล  จ านวน  2  คน   
 - นักวิชาการสาธารณสุข    จ านวน  3  คน 
 - นักวิชาการทันตสาธารณสุข  จ านวน  1  คน   
 - เจ้าพนักงานสาธารณสุข จ านวน  1  คน       
 - แพทย์แผนไทย  จ านวน  1  คน 
 - อ่ืน ๆ (ลูกจ้าง)  จ านวน  8 คน 
 4. ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ – กู้ภัย) มีเจ้าหน้าที่ จ านวน 7 คน 
 5. สาเหตุการเจ็บปุวยที่เข้ารับการรักษาในศูนย์บริการสาธารณสุข 
  - ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล  จ านวน 5,168 คน/ปี 
  - ประเภทการเจ็บปุวยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ข่าดังนี้ 
   ความดันโลหิตสูง  จ านวน 1,619 ครั้ง/ป ี
   เบาหวาน  จ านวน    389 ครั้ง/ป ี
   หวัด  จ านวน    185 ครั้ง/ป ี
   คออักเสบ  จ านวน      42 ครั้ง/ป ี
   ปวดท้อง (อาหารไม่ย่อย) จ านวน    169 ครั้ง/ป ี
   วิงเวียนศีรษะ  จ านวน      91 ครั้ง/ป ี
   ปวดหลัง ปวดเอว  จ านวน      81 ครั้ง/ป ี
   คอเรสเตอรอลสูง  จ านวน    193 ครั้ง/ปี 
   ถุงลมโปุงพอง  จ านวน        1 ครั้ง/ป ี
   ไตรกลีเซอไลด์ในเลือดสูง จ านวน    171 ครั้ง/ป ี

  ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ข่า ป ี2564 
ข้อมูล ณ วันที ่21 กรกฎาคม 2564 
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 4.3 อาชญากรรม    
 
 
 
   

 
 
 

    ท่ีมา : สถานีต ารวจชุมชนต าบลแม่ข่า ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 

 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
  ภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีผู้พิการ จ านวน 68 คน ผู้สูงอายุ จ านวน                 
420 คน ผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 504 คน 

ท่ีมา : งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  การคมนาคมขนส่ง ใช้ถนนโชตนา สาย 107 เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมขนส่ง
การจราจร มีผู้ใช้ยวดยานพาหนะทางบก คือ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในเส้นทางหลัก  
   ถนนที่ใช้ในการคมนาคมและสัญจรไปมาเพ่ือความสะดวกสบาย ดังนี้ 
  (1) ถนนคอนกรีต จ านวน 40 สาย  
  (2) ถนนลาดยาง  จ านวน 15 สาย 
  (3) ถนนดินลูกรัง  จ านวน 4 สาย  
  (4) ถนนตัวหนอน  จ านวน 8 เส้น 
  (5) ถนน/ทางแยกท่ีมีปัญหาจราจร ได้แก่   
   - ทางแยกดอยอ่างขาง       
   - ทางแยกซอย 4 (ทางไปบ้านยาง) 
   - ทางแยกซอย 16 (แยก รพ.สต.แม่ข่า)    
   - ทางแยกซอย 23 (ทางไปบ้านหล่ายฝาง) 
  สะพานที่ใช้ในการคมนาคมและสัญจรไปมาเพ่ือความสะดวกสบาย ได้แก่ 
  (1) สะพานคอนกรีต  จ านวน 5 แห่ง 

ที่มา : กองช่าง เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

  5.2 การไฟฟ้า 
   - ประชาชนมีอัตราการใช้ไฟฟูาทุกครัวเรือน นอกจากนี้เทศบาลยังมีบริการสาธารณะ    
(ไฟฟูาส่องสว่าง) ในถนนซอยภายในเขตเทศบาล เพ่ือเป็นการปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาอาชญากรรม และเพ่ือ                 
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
  - หน่วยงานเจ้าของไฟฟูา คือ การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอฝาง 
  - ไฟฟูาสาธารณะ ครอบคลุมถนนโชตนาสาย 107 ตลอดสาย 

ท่ีมา : กองช่าง เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
 

ประเภทความผิด จ านวน (คดี) 
1. คดีความผิดเก่ียวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ 10 
2. คดีความผิดเก่ียวกับทรัพย ์ 9 
3. คดีความผิดเก่ียวกับยาเสพตดิ 68 
4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย (ด้านการจราจร) 14 

รวมทั้งสิ้น 101 
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 5.3 การประปา 
  ปัจจุบันเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้ให้บริการน้ าประปาแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลอย่างเพียงพอและท่ัวถึงทุกครัวเรือน จ านวน 701 ครัวเรือน โดยมีการเจาะบ่อน้ าบาดาลเป็นแหล่งผลิต
น้ าประปาภายในบริเวณส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า และซอย 18 ทั้งหมด 2 แห่ง  
  (1) ปริมาณน้ าประปาท่ีผลิตได้ จ านวน 377.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
  (2) ปริมาณน้ าประปาท่ีใช้ในครัวเรือน จ านวน 377.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

ที่มา : งานกิจการประปา กองช่าง เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

 5.4 โทรศัพท์ 
  - สถานีบริการโทรศัพท์ของบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จ ากัด จ านวน 1 แห่ง 
  - มีการให้บริการโทรศัพท์ประจ าที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายใต้การให้บริการของบริษัท TOT   
และ 3BB   
  - มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด โดยผู้ให้บริการ 
ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE และ MY CAT 
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ไปรษณีย์ 
  - ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข ปัจจุบันในเขตเทศบาลยังไม่มีระบบบริการทางไปรษณีย์ 
ต้องไปใช้บริการที่ส านักงานไปรษณีย์โทรเลขอ าเภอไชยปราการ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และส านักงาน
ไปรษณีย์โทรเลขอ าเภอฝาง ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร 
   สถานีวิทยุ 
  (1) สถานีวิทยุกระจายเสียง มีอยู่เพียงสถานีเดียว คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงอ าเภอฝาง 
ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีจุดเรียนรู้วิทยุชุมชน 15 แห่ง 
ตั้งอยู่เขตอ าเภอฝาง จ านวน 9 แห่ง อ าเภอแม่อาย จ านวน 3 แห่ง และอ าเภอไชยปราการ จ านวน 3 แห่ง 
  (2) ระบบเสียงตามสาย เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าได้มีการให้บริการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของทางราชการ และด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่และบริเวณ
ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวัน โดยใช้เสียงตามสายเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ของเทศบาล 
  (3)  หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ ประกอบด้วย 
  - ข่ายวิทยุสื่อสารของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
  - ข่ายวิทยุสื่อสารของอ าเภอฝาง 
  - ข่ายวิทยุสื่อสารของสถานีต ารวจชุมชนต าบลแม่ข่า 

 6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร 
   ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย ประเภทร้านค้าซูเปอร์มารเ์ก็ต ร้านขายของช า และร้านอาหารขนาดเล็ก 
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    การเกษตรกรรม 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า จะมีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง ประมาณ 
250 ครัวเรือน ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ส้มเขียวหวาน ลิ้นจี่ ล าไย มะม่วง ข้าวโพด กระเทียม  
หอมหัวใหญ่ ข้าว และผัก 
 6.2 การประมง 
  - ผู้เลี้ยงสัตว์น้ าจืดในเขตเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ปี 2561 จ านวน 3 ราย ประกอบไปด้วย               
ปลานิล ปลาดุก ปลาสวาย และปลาตะเพียน  
  - จ านวนครัวเรือนประมง เขตอ าเภอฝาง ปี 2561 จ านวน 814 ครัวเรือน 

 ข้อมูลจาก : ส านักงานประมงอ าเภอฝาง  

 6.3 การปศุสัตว ์
  เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ไม่มีโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่เทศบาลฯ และมีจ านวนสัตว์เลี้ยง                
ในพ้ืนที ่ดังนี้ 
  1. สุนัข  จ านวน 285 ตัว 
  2. แมว  จ านวน 347 ตัว 
                รวมทั้งสิ้นจ านวน 632 ตัว 

ข้อมูล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ประจ าปี 2563 
ข้อมูลเมื่อวันท่ี 3 มกราคม 2563 

 6.4 การบริการ 
  สถานประกอบการด้านบริการในเขตเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ประกอบด้วย ร้านค้า 
และสถานประกอบการต่างๆ ดังนี้ 
  1. ตลาดสด จ านวน     1 แห่ง 
  2. ร้านค้าทั่วไป จ านวน 120 แห่ง 
  3. โรงแรม/ที่พัก จ านวน     1 แห่ง 
  4. สถานที่จ าหน่ายอาหาร จ านวน     1 แห่ง 
  5. สถานประกอบการเทศพาณิชย์ (กิจการประปา) จ านวน     2 แห่ง   

      ข้อมูล : งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน เทศบาลต าบลบา้นแม่ข่า 

 6.5 การท่องเที่ยว 
  เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เป็นเทศบาลเล็กๆ ซึ่งมีพ้ืนที่เพียง 2.54 ตารางกิโลเมตร               
จึงไม่มีสถานที่ทองเที่ยว แต่เป็นทางผ่านขึ้นไปดอยอ่างขาง และอ าเภอแม่อาย 
 6.6 การอุตสาหกรรม 
 ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า สามารถแบ่งได้ ดังนี้ 
 1. อุตสาหกรรมขนาดเล็กผลิตได้ในครัวเรือน ประกอบด้วย อู่ซ่อมรถยนต์ และ
อุตสาหกรรมห้องเย็น 
 2. อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีอยู่เพียงแห่งเดียว คือ โรงงานช้างอวอร์ด (1995) จ ากัด 
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในรูปอาหารกระป๋อง จ าหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
        สถานประกอบการด้านพาณิชกรรม  ดังนี้ 

   1. ร้านค้าทั่วไป   จ านวน 120 แห่ง 
   2. ร้านเพชร/ทอง  จ านวน     1 แห่ง 
   3. ร้านจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ จ านวน     1 แห่ง 
   4. ตลาดสด   จ านวน     2 แห่ง 
   5. ร้านตัดผม   จ านวน     7 แห่ง 
  6.8 แรงงาน 
    - แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับมัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า 
    - แรงงานต่างด้าวที่เป็นสัญชาติเมียนมาร์ ส่วนใหญ่แรงงานต่างด้าวจะท างานเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเกษตร การก่อสร้าง และปศุสัตว์  
    - แรงงานในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเน้นการท าเกษตรกรรม เนื่องจากบริบทของพ้ืนที่ยังเป็น
พ้ืนที่ถึงเมืองก่ึงชนบท 

 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  7.1 การนับถือศาสนา 
   ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด ดังนี้ 
   (1) วัดอุดมมงคล  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 
    (2) วัดหาดส าราญ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 

ที่มา : กองการศึกษาฯ เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

  7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
              ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีการอนุรักษ์และปฏิบัติสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีส าคัญของท้องถิ่น ดังนี้ 
   (1) ประเพณีสงกรานต์ ในเดือนเมษายนของทุกปี จะมีการประกอบพิธีสรงน้ าพระ                 
พิธีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุและบุคคลที่ประชาชนเคารพนับถือในเขตเทศบาล นายกเทศมนตรี นายอ าเภอฝาง                     
และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ประชาชนยังได้มีการเล่นน้ าสงกรานต์ตลอดสองฟากถนน 
    (2) ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี ประชาชนจะมีการ
ท าบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยจะมีการตั้งขบวนแห่เทียนพรรษาภายในบริเวณส านักงานเทศบาล แล้วแห่ไป
ถวายยังวัดที่อยู่ในเขตเทศบาลและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
    (3) ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยจะมีการประกวด
การประดิษฐ์กระทงเล็ก การประกวดแต่งซุ้มประตูปุา การแข่งขันชกมวยทะเล และงานมหรสพภายในงาน   
    (4) ประเพณีปอยหลวง ประมาณเดือนเมษายนของปีที่มีการฉลองศาสนสถานที่สร้าง
ขึ้นใหม ่ภายในบริเวณวัดจะมีขบวนแห่ครัวทานของประชาชนในเขตเทศบาลและพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ไปร่วมท าบุญ 

ที่มา : กองการศึกษาฯ เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

  7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น 
   ประชากรในเขตเทศบาลฯ ส่วนใหญ่จะใช้การสื่อสารด้วยภาษาท้องถิ่น (ค าเมือง) 
  7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
   ตะกร้า ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก ที่ท าจากเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
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 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1 น้ า 
   แหล่งน้ าที่ใช้ในพ้ืนที่การเกษตรกรรม มีจ านวน 3 สาย ได้แก่ แม่น้ าฝาง ล าน้ าแม่ข่า 
และล าน้ าแม่ข่าน้อย  
  8.2 ป่าไม้ 
   เนื่องจากบริบทของพ้ืนที่เป็นลักษณะชุมชนกึ่งชนบทกึ่งชุมชนเมือง จึงท าให้ไม่มีปุาไม้ 
มีเพียงแต่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
   8.3 ภูเขา 
   เนื่องจากบริบทของพ้ืนที่เป็นลักษณะชุมชนกึ่งชนบทกึ่งชุมชนเมือง จึงท าให้ไม่ภูเขา 

 9. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ า) 
  9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
    เทศบาลต าบลต าบลบ้านแม่ข่า มีเส้นทางการคมนาคมไปมาระหว่างจังหวัดเชียงใหม่
เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ถนนโชตนา) ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือ
เป็นระยะทาง 135 กิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอฝางลงมาทางทิศใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร ส่วนถนน
และซอยซึ่งใช้คมนาคมระหว่างชุมชนในเขตเทศบาล มีทั้งถนนลาดยางแอสฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
ถนนลูกรัง   
  9.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
   ประชาชนในเขตเทศบาลฯ จะมีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง ประมาณ 250 ครัวเรือน 
ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ส้มเขียวหวาน ลิ้นจี่ ล าไย มะม่วง ข้าวโพด กระเทียม หอมหัวใหญ่ ข้าว และผัก 
  9.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
   แหล่งน้ าทางการเกษตร (แหล่งน้ าธรรมชาติ) 
   แม่น้ าท่ีใช้ในการเกษตรกรรมในเขตเทศบาล มีจ านวน 3 สาย ได้แก่   

  (1) แม่น้ าฝาง   
  (2) ล าน้ าแม่ข่า  
  (3) ล าน้ าแม่ข่าน้อย 

   แหล่งน้ าทางการเกษตร (มนุษย์สร้าง)  
   (1) ฝายเก็บน้ า (หลังโรงงานช้างอวอร์ด)  จ านวน 1 แห่ง 

ท่ีมา : ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
แบบส ารวจข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) : LSEP 

  9.4 ข้อมูลด้านน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
         ปัจจุบันเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้ให้บริการน้ าประปาแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน               
เขตเทศบาลอย่างเพียงพอและทั่วถึงทุกครัวเรือน โดยมีการเจาะบ่อน้ าบาดาลเป็นแหล่งผลิตน้ าประปาภายใน
บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ดังนี้ 
   (1) ปริมาณน้ าประปาท่ีผลิตได้     จ านวน 330 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
   (2) ปริมาณน้ าประปาท่ีใช้ในครัวเรือน     จ านวน 330 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
       ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ไม่มีบ่อบาดาลสาธารณะ บ่อน้ าตื้นเขิน ระบบประปา 
(การประปาส่วนภูมิภาค) และแหล่งน้ าธรรมชาติ 

ที่มา : งานกิจการประปา กองช่าง เทศบาลต าบลบ้านแม่ขา่ 
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 10. ด้านอ่ืนๆ 
   10.1 ด้านกีฬา นันทนาการ การพักผ่อน 
   (1) ลานกีฬาอเนกประสงค์ จ านวน 2 แห่ง 
   (2) สนามตะกร้อ จ านวน 2 สนาม 
   (3) สวนสาธารณะ จ านวน 1 แห่ง 
   (4) สนามบาสเก็ตบอล จ านวน 1 สนาม 
   (5) สนามเปตอง จ านวน 4 สนาม 
  10.2 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (1)  รถยนต์ดับเพลิง จุน้ าได ้4,000 ลิตร จ านวน 1 คัน   
   (2)  รถบรรทุกน้ าดับเพลิง จุน้ าได้ 6,000 ลิตร จ านวน 1 คัน 
   (3)  รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว จ านวน 1 คัน 
   (4)  รถตู้พยาบาลฉุกเฉิน จ านวน 1 คัน 

2. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าและยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า  

 1. วิสัยทัศน์ 
 เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ                     

ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์               
ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

 
          

2. ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
 จัดโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่จ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน ให้มีประสิทธิภาพ

และเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน  
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่

ความย่ังยืน 
 เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ชุมชนในท้องถิ่น                                                                        

2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม         
 พัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนและส่งเสริม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

/2.4 ยุทธศาสตร์... 

“สิ่งแวดล้อมดี มีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม” 
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2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม 
2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน   
 พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมด้านการศึกษา เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้ประชาชน      

ในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และปูองกันบรรเทา -                       

สาธารณภัย รวมทั้งปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจิการบ้านเมืองที่ดี  และพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรในองค์กร เพ่ือบูรณาการสู่ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน  

33. ภารกิจ อ านาจหน้าทีข่องเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า. ภารกิจ อ านาจหน้าทีข่องเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า  
3.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหวา่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน   
2. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
3. การสาธารณูปการ   
4. การควบคุมอาหาร   
5. การจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
6. การจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
7. การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา   
8. การจัดให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน   

  3.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 ๑. การจัดการศึกษา   

 2. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส   
 3. การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ   
 4. การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ 
 5. การจัดให้มีสุสาน และฌาปนสถาน 

 6. การส่งเสริมการกีฬา    
 7. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  
 8. การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ    
 9. การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 

 
 

/3 ด้านการจัดระเบียบ... 
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3.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
2. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล 
4. การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตเทศบาล  
5. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน    
6. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ  

และสาธารณสถานอื่นๆ   
7. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเท้าและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอย                

และสิ่งปฏิกูล   
8. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย   
9. การรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
10. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  

  3.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีภารกิจ               
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   
 1. บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากิน การประกอบอาชีพ ของราษฎร   
 2. การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน   
 3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว   
  3.5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจ                   
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 ๑. การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม    

 2. การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
 3. การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
 4. การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 5. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  
3.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ                   

ที่เก่ียวข้อง ดังนี้   
 1. การจัดการศึกษา 
 2. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
 3. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 4. การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 
3.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้   
1. สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน 

หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
2. ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและองค์กรปกครอง   

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
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3. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น   
5. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพภาคประชาชน     

 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
   เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้วิ เคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดยวิเคราะห์              
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) เพ่ือพิจารณา              
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าที่ผ่านมา ว่ามีจุดแข็งและจุดอ่อนอะไรบ้าง และประเด็นใดมีอิทธิพล                 
ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
    ดังนั้น จากการวิเคราะห์สถานการณ์ พบว่าเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรคในการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 จุดแข็ง (Strengths - S) 
  1. ชุมชนมีวัดเป็นศูนย์กลางของการประกอบพิธีทางศาสนา การสืบทอด และอนุรักษ์
วัฒนธรรม รวมทั้งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในชุมชน 
 2. ผู้น าชุมชนมีความสามัคคี ปรองดอง ให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดี 
 3. ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีสถานศึกษาของภาครัฐ  ซึ่ งเปิดให้บริการศึกษา                
ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น 
 4. มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107) ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านไปยัง
อ าเภอฝาง และเป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของอ าเภอฝาง คือ ดอยอ่างขาง 
 5. เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่ามีการจัดการและปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กรให้ทันสมัย และ
ทันเวลาต่อความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 จุดอ่อน (Weakness – W) 
 1. ประชาชนไม่เห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการขององค์กรเทศบาล 
 2. ประชาชนมีการรวมกลุ่มในการผลิตสินค้าและบริการไม่เข้มแข็ง ซึ่ งเป็นอุปสรรค             
ในการสร้างเครือข่ายชุมชน 
 3. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. ปัญหาด้านการจราจร เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักและความประมาทท าให้เกิดอุบัติเหตุ    บ่อยครั้ง 
 5. งบประมาณในการด าเนินการของเทศบาลมีน้อย ท าให้การบริการจัดการค่อนข้างจ ากัด และ
ไม่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริการ การอ านวยความสะดวกได้เท่าท่ีควร 
 6. บุคลากรของเทศบาลมีน้อยท าให้ขาดแคลนอัตราก าลังในการปฏิบัติงาน                       
 7. พ้ืนที่ในการด าเนินการของเทศบาลฯ มีค่อนข้างจ ากัด คือ 2.54 ตารางกิโลเมตร  ประกอบ
กับจ านวนประชากรมีจ านวนน้อย ท าให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลน้อยซึ่งเป็นอุปสรรค               
ในการด าเนินการของเทศบาล 
 

 
/โอกาส (Opportunity... 
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 โอกาส (Opportunity - O) 
 1. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด สิ่งแวดล้อม และ
เศรษฐกิจในระดับชุมชนมากขึ้น  
 2. รัฐบาลส่งเสริมให้มีการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับชุมชน 
ภายใต้ โครงการ “หนึ่ งต าบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์” เ พ่ือให้ประชาชนมีรายได้ เลี้ยงตนเองและครอบครัว                               
ได้อย่างยั่งยืนและถาวร 
 3. รัฐบาลก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจให้ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน                 
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพ่ือให้สอดคล้องกับการก าหนดอ านาจและหน้าที่
การจัดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน เงินงบประมาณที่ราชการส่วนกลางโอนให้แก่องค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่น 

 อุปสรรค (Threat -T) 
 1. สภาวการณ์ทางการเมืองที่ไม่ม่ันคง นโยบายรัฐบาลที่ไม่มีความต่อเนื่อง และข้อจ ากัดเรื่องระเบียบ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน ส่งผลต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
 3. ปัจจุบันเทศบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณค่อนข้างน้อยประกอบกับเป็นเทศบาล                  
ขนาดเล็ก จึงท าให้งบประมาณในการด าเนินการค่อนข้างจ ากัด 
 4. พ้ืนที่ในการด าเนินการในเขตเทศบาลค่อนข้างจ ากัด คือ ประมาณ 2.54 ตารางกิโลเมตร ท าให้              
เป็นอุปสรรคในการด าเนินการของเทศบาล 

 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 สภาพแวดล้ อมภายนอก  เป็ นปั จจั ยที่ อ งค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ควบคุ ม ไม่ ไ ด้                  

และมีความส าคัญต่อการก าหนดกลยุทธ์ที่ผู้บริหารต้องน ามาพิจารณา เพราะความส าเร็จและความล้มเหลว                
ขององค์กรเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเป็นส าคัญ หากองค์กรสามารถปรับตัวให้เข้ากับ                  
การเปลี่ยนแปลงก็จะท าให้องค์กรสามารถด าเนินต่อไปได้ 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environmental Analysis) ในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการที่จะดูแนวทางหรือทิศทางในการเปลี่ยนแปลง              
ในด้านต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อองค์กร โดยพิจารณาว่าผลกระทบดังกล่าว ถ้าเป็นบวกหรือเป็นโอกาส หากเป็น
ทิศทางตรงกันข้ามถือเป็นข้อจ ากดัหรืออุปสรรค 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การตรวจสอบ (scanning) ศึกษาสภาพแวดล้อมในอดีตและปัจจุบัน สภาพแวดล้อมใดที่
เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
 2. การติดตาม (monitoring) ติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มและสถานการณ์ 
 3. การพยากรณ์ (forecasting) คาดการณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 4. การประเมิน (assessing) ระบุแนวโน้มของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ท าให้ทราบถึงโอกาส (Opportunities) เป็นทั้งแนวโน้ม                      
พลังขับเคลื่อนเหตุการณ์ และแนวคิดต่างๆ ที่องค์กรหรือหน่วยธุรกิจสามารถน ามาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร 
อุปสรรค (Threats) เป็นเหตุการณ์หรือแรงกดดันที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอยู่เหนืออ านาจการควบคุม องค์กรจ าเป็นต้อง
วางแผนรับมือหรือจัดสินใจด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือบรรเทาความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร 
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4. 4. โครงสร้างการโครงสร้างการแบ่งแบ่งส่วนราชการส่วนราชการของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า  

         แผนผังโครงสร้างเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
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/5. การวิเคราะห์... 

1. ฝ่ายอ านวยการ 
1.1 งานธุรการ 
1.2 งานการเจ้าหน้าท่ี 
1.3 งานทะเบียนราษฎร 
1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5 งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ 
1.6 งานนิติการ 
1.8 งานพัฒนาชุมชน 

1. งานธุรการ 
2. งานการเงินและบัญชี 
3. งานพัสดุและทรัพยส์ิน 
4. งานผลประโยชน ์
5. งานแผนที่ภาษีและทะเบียน 
    ทรัพย์สิน 

1. งานธุรการ 
2. งานวิศวกรรมโยธา 
3. งานสาธารณูปโภค 
4. งานส ารวจและออกแบบ 
5. งานการประปา 
 
 
 
 

1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
1.1 งานธุรการ 
1.2 งานสุขาภิบาลและอนามัย 
    สิ่งแวดล้อม 
1.3 งานส่งเสรมิสุขภาพ 
1.4 งานรักษาความสะอาด 
1.5 งานจัดการมลูฝอยและสิ่งปฏกิูล 
1.6 งานปูองกันและควบคุมโรคตดิต่อ 
1.7 งานหลักประกันสุขภาพ 
1.8. งานการแพทย์ฉุกเฉิน 

1. งานธุรการ 
2. งานพัฒนาการศึกษา 
3. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
4. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
    และวัฒนธรรม 
5. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

ส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น) 

กองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

รร.อนุบาล ทต.บ้านแม่ข่า 
(ผอ.สถานศกึษา) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ทต.บ้านแม่ข่า 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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5. 5. การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรบุคคลการวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรบุคคล  ((SSWWOOTT  AAnnaallyyssiiss))  

 เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาศักยภาพขององค์กร เพ่ือใช้เป็นแนวทาง                
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าให้เป็นผู้มีศักยภาพ อันจะท าให้การปฏิบัติงานราชการเป็นไป                 
อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้การด าเนินงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ได้ตามเปูาหมาย เทศบาลบ้านต าบล                    
บ้านแม่ข่า จึงได้น าหลักการวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์บุคลากร (Personel Analysis) 
สามารถสรุปได ้ดังนี้ 

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strengths - S) จุดอ่อน (Weakness – W) 

1. มีการแบ่งโครงสร้างองค์กรที่ก าหนดอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เหมาะสม 

2. มีการแบ่งงานที่ชัดเจน มอบอ านาจการตัดสินใจ            
ตามสายงาน 

3. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

4. มีการยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมาย 
และนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด 

5. บุคลากรส่ วนใหญ่มีภู มิ ล า เนาอยู่ ใน เขต พ้ืนที่                
ท าให้เข้าใจในวัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น              
เป็นอย่างด ี

6. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น            
และเอาใจใส่ต่อภารกิจหน้าที่ 

7. เทศบาลมีการออกเทศบัญญัติงบประมาณเป็นของ
ตนเอง ท าให้มีศักยภาพในการบริการสาธารณะ         
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน              
ตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ ์

8. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

9. มีการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว  

10. การจัดซื้อพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง 
โปร่งใส ตรงตามระเบียบพัสดุ ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อทางราชการ  

1. มีการท างานโดยมุ่งเน้นผลงานของส่วนราชการ
มากกว่าผลงานในภาพรวมของเทศบาล 

2. ไม่มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน             
ในเชิงคุณภาพที่ชัดเจน 

3. บุคลากรมีน้อย ท าให้ขาดแคลนอัตราก าลังในการ
ปฏิบัติงาน 

4. บุคลากรขาดการฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้ าน               
อย่างต่อเนื่อง 

5. พนักงานจ้างไม่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหน้าที่
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

6. บุคลาการขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

7. งบประมาณของเทศบาลมีจ ากัด ไม่เพียงพอส าหรับ
การบริหารงาน 

8. เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 

9. เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ท าให้ต้องมีการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีสารเทศ 

10. กระบวนการในการจัดซื้อพัสดุมีหลายขั้นตอน               
ท าให้เกิดความล่าช้า 
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 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค ( Threat = T) 
1. รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น    

มากขึ้น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 

2. นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม สนับสนุน และ
แก้ไขปัญหา ตลอดจนการพัฒนาในด้านต่างๆ 

3. แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา  

4. การมีส่วนร่วมและความร่วมมือของผู้น าชุมชน 
รวมทั้งประชาชน ช่วยให้การบริหารงานของเทศบาล
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้การปฏิบัติงาน            
มีความสะดวก คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยให้
สังคมมีการพัฒนา ท าให้การบริหารและการบริการ 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 

 

 

1. ภาคประชาชน ภาคเอกชน ขาดความรู้ความเข้าใจ  
ในระบบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ขั้นตอนและวิธีการถ่ายโอนภารกิจมีความยุ่งยาก 
ซับซ้อน ท าให้เกิดความสับสนในการน าไปปฏิบัติ 

3. อ านาจหน้าที่ตามนโยบายการกระจายอ านาจ                 
สู่ท้องถิ่นยังไม่มีความชัดเจนในหลายภารกิจและ 
การจัดสรรรายได้ไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น 

4. ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเน้นด้านวัตถุนิยม
มากกว่าด้านจิตใจ 

5. วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีบทบาทต่อแนวคิดและ  
วิถีชีวิตของประชาชน 

6. การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ประกอบกับ
จ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้การจัดการ
บริการด้านต่างๆ ไม่สามารถตอบสนองต่อต้องการ 
ได้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง  

7. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่งผลต่อการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

 

6..  นโยบายและกลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรบุคคลนโยบายและกลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรบุคคล  

      เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือใช้เป็นกรอบ              
และแนวทางในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล                   
ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ                 
ให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี มีความสุข มีขวัญก าลังใจในการท างาน จึงได้ก าหนดนโยบาย                 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้  

  1. การปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลัง 
    เป้าประสงค์  
   มีการวางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน และอัตราก าลังที่เหมาะสม                    
กับภารกิจขององค์กร และมีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีความคล่องตัวในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ               
ทุกส่วนราชการในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลและการก าหนด
สมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่องค์กรคาดหวัง 

/กลยุทธ์... 
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   กลยุทธ์ 
   1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
   2. จัดท าสมรรถนะและน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล                
ทั้งด้านการสรรหา การเลื่อนขั้นและการปรับต าแหน่งการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การวางแผนการพัฒนา
บุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 
   3. จัดท าสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
   4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
   5. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 

  2. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
   เป้าประสงค์ 
   ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
ขององค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ                   
ประสบผลส าเร็จตามเปูาหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
   กลยุทธ์ 
   1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี และภารกิจอ านาจหน้าที่
ขององค์กร 
   2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
   3. จัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
   4. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน          
ทุกระดับ ตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
   5. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมมองค์กร หลักคุณธรรม ปฏิบัติตามจริยธรรม 
เสียสละ และอุทิศตนเพื่อองค์กร 
   6. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
  3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
   เป้าประสงค์ 
   ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และเป็นปัจจุบันของงาน ช่วยลดขั้นตอน 
ปริมาณเอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้าน
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
   2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
   3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติเพ่ือ
รองรับการใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 

/4. ด้านการประเมิน... 
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  4. ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ 
   เป้าประสงค์ 
   เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความผาสุกและพึงพอใจ ให้
ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท างานตามความจ าเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดัระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
   กลยุทธ์  
   1. ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม
เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน 
   2. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
   3. ปรับปรุงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
   4. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ให้องค์กร 
   5. ปรับปรุงระบบสวัสดิการผลตอบแทนพิเศษ 
   6. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

    แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาบุคลากรบุคลากร    

      เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรทุกประเภทต าแหน่ง ทุกสาย
งาน และทุกระดับ ให้ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 
อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดังนี้ 
  1. เป็นองค์กรที่ เปิดกว้ างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่ งใสในการท างาน                         
โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่ งกันและกัน                  
และสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้  
  2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความ
ต้องการ และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการ                
และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ 
  3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือ                   
ความคิดริ เริ่ม สามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่ างๆ ได้อย่ างทันเวลา  ตลอดจนเป็นองค์กร                                      
ทีม่ีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่  
  4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ.                      
ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ                  
และบุคลากรภาครั ฐด้ วยตนเอง (Digital Government Skill Self-Assessment) โดยให้องค์ กรปกครอง                    
ส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยน                 
เป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 

 

 

/หลักสูตร... 
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 หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร  

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข                 
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ได้ก าหนดหลักการพัฒนาบุคลากรไว้ ดังนี้ 

 1. ให้เทศบาลมีการพัฒนาพนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่โดยผู้บังคับบัญชา
ต้องพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้ 
 1.1 ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
 1.2 ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
 1.3 ด้านการบริหาร 
 1.4 ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
 1.5 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 2. ก าหนดให้พนักงานเทศบาลแต่ละต าแหน่ง ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่ง
หรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
 2.1 หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ เป็นต้น 
 2.2 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่/
เจ้าพนักงานธุรการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน หลักสูตรการบริหารงานบุคคล เป็นต้น 
 2.3 หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ   ใน
การปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 
 2.4 หลักสูตรด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการ 
ประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
 2.5 หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                  
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

 3. วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้เทศบาลด าเนินการเอง หรืออาจมอบหมายส านักงาน 
ก.ท. ส านักงาน ก.ท.จ. หรือผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ หรือด าเนินการร่วมกับส านักงาน ก.ท.ส านักงาน ก.ท.จ.    
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็นเหมาะสม ดังนี้  
 3.1 การปฐมนิเทศ  
 3.2 การฝึกอบรม  
  3.3 การศึกษาหรือดูงาน  
 3.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
 3.5 การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  
 

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


