
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

 

 
 
 
 

 
เทศบาลตำบลห้วยลาน 

อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา  



 

 

คำนำ 
 

  ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 
๕๐ (๙) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจ
และหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ 
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา
และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่   
เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้นำข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
และเพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลห้วยลานเกิดกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือให้การ
บริหารราชการสำเร็จบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และ     
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว เทศบาลตำบลห้วยลานจึงต้อง
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ของเทศบาลตำบลห้วยลานขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนา
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาใน
ท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริงต่อไป 
 
 
 

         นายสนั่น  ไชยเจริญ  
            นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน 



 

 

สารบัญ 
                  หน้า  
คำนำ            ก  

ส่วนที ่1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  
1. ด้านกายภาพ           1  
2. ด้านการเมือง/การปกครอง         3  
3. ประชากร           4  
4. สภาพทางสังคม          5  
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน          6  
6. ระบบเศรษฐกิจ          7  
7. ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม        8  
8. ทรัพยากรธรรมชาติ          9 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนา ระดับมหาภาค       11  
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       20  
3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น        27  

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน        35  
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         36 

ส่วนที ่4 การติดตามและประเมินผล  
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์        114  
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ        115  
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น         115  
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต      116 

 

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



1 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ของเทศบาลตำบลห้วยลาน  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 
******************************** 

 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ด้านกายภาพ 
  1.1. ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

  เทศบาลตำบลห้วยลานตั้งอยู่เลขที่  49 หมู่ที่ 8 บ้านศรีดอนแก้ว ตำบลห้วยลาน 
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอดอกคำใต้มีระยะทางห่างจากอำเภอ      
ดอกคำใต้ ประมาณ 25 กิโลเมตร การคมนาคมใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 1021 (สายพะเยา-เชียงคำ) 
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดกับตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
   และตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 
  ทิศใต้  ติดกับตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 
  ทิศตะวันออก ติดกับตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 
  ทิศตะวันตก ติดกับตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

   เทศบาลตำบลห้วยลานมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 88.848 ตารางกิโลเมตร หรือ 
55,530 ไร่ และมีพ้ืนที่สำหรับการเกษตร จำนวน 27,548 ไร่ 

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
   สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลห้วยลาน มีพ้ืนที่ราบตอนกลาง และมีภูเขาสูง
ล้อมรอบทางทิศตะวันออกและทิศใต้ โดยมีแม่น้ำอิงไหลผ่านตรงกลางของตำบล มีอ่างเก็บน้ำห้วยต้นตุ้ม      
อ่างเก็บน้ำหนองถุ เป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่สำคัญในตำบลห้วยลาน 

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   ตำบลห้วยลาน อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (SOUTH WEST 
MONSOON) พัดผ่านทะเลและมหาสมุทร พาเอาฝนและความชุ่มชื้นเข้ามาในช่วง ประมาณกลางเดือน
พฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม และเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (NORTH EAST MONSOON) 
พัดพาเอาความหนาวเย็นและแห้งแล้งเข้ามาในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยภาพรวมมี         
3 ฤดูกาล 
   1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 
30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูง ประมาณ 42 องศาเซลเซียส สภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง 
   2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 
27 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 134 มิลลิเมตร ฝนตกชุกหนาแน่นในเดือนมิถุนายน ความชื้น
ในอากาศมีสูง ลมแรง ลักษณะเป็นพายุฝนฟ้าคะนอง บางปีมีลูกเห็บตก  
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   3. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20 
องศาเซลเซียส ตอนกลางวันมีลมแรง ความชื้นในอากาศมีน้อย อุณหภูมิสูง ตอนกลางคืนอากาศหนาวเย็น  
อากาศหนาวจัดในเดือนธันวาคม 

  1.4 ลักษณะดิน สภาพดินประกอบด้วย 
   1) พ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขา ซึ่งมีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ดินที่พบใน
บริเวณดังกล่าวมีทั้งดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไป
แล้วแต่ชนิดของหินต้นกำเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหินหรือพ้ืนหินโผล่กระจัดกระจายทั่วไป 
   2) พื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่ เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับการ
ปลูกพืช เช่น ข้าว ข้าวโพด และพืชไร่สวน 

  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
   สภาพแหล่งน้ำในพื้นที่ ตำบลห้วยลาน เป็นแหล่งน้ำที่ไม่มีน้ำตลอดทั้งปี และมีแม่น้ำ
อิงอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของตำบล ไหลไปทิศเหนือของตำบล ในฤดูฝน จะเป็นพ้ืนที่รับน้ำไหลหลากของน้ำ
แม่อิง จนเกิดน้ำท่วมขังพ้ืนที่การเกษตรอยู่เป็นประจำ และมีลำห้วย ลำเหมืองในพ้ืนที่ ที่รับน้ำจากภูเขา
ทางด้านทิศตะวันออก ได้แก่ ลำห้วยต้นตุ้ม ลำห้วยคอกหมู ลำเหมืองทุ่งป่าคา ลำเหมืองร่องแหย่ง ลำเหมือง
ร่องขี้นาฯลฯ มีแหล่งเก็บกักน้ำที่สร้างขึ้น จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยต้นตุ้ม และอ่างเก็บน้ำหนองถุ  
อยู่ทางทิศตะวันออกของตำบล มีสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าซึ่งสูบน้ำจากลำน้ำแม่อิง กระจายให้เกษตรกรใน
พ้ืนที่ทำการเกษตร จำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านทุ่งต้นศรี , สถานีสูบน้ำพลังงาน
ไฟฟ้าบ้านเนินสมบูรณ์ , สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านวังขอนแดง 

  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
   ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง มีพรรณไม้ที่สำคัญและมีค่าทาง
เศรษฐกิจ ได้แก่ ไม้สัก มะค่าโมง ตะเคียน ยาง แดง ประดู่ ก่อ ตะแบก เต็ง รัง เหียง พลวง เก็ดดำ เก็ดแดง ยม
หอม เสลา กระบก เป็น 
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน (ต่อ) 
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
   2.1 เขตการปกครอง 
    เทศบาลตำบลห้วยลาน มีเขตการปกครองเต็มจำนวน ทั้งหมด 16 หมู่บ้าน  
      2.2  การเลือกตั้ง 

   เทศบาลตำบลห้วยลาน มีจำนวนเขตการเลือกตั้ง จำนวน 2 เขต และมีสมาชิกสภา
เทศบาลเขตละ 6 คน แบ่งเป็น 
   เขตที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งต้นศรี, หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วยแข้, หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งต้นศรี, 
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่พัฒนา, หมู่ที่ 8 บ้านศรีดอนแก้ว, หมู่ที่ 11 บ้านวังขอนแดง, หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์,  
หมู่ที่ 14 บ้านเนินสามัคคี  
   เขตที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านใหม่, หมู่ที่ 4 บ้านห้วยต้นตุ้มเหนือ, หมู่ที่ 6 บ้านห้วยต้นตุ้มใต้, 
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยต้นตุ้มน้ำชำ, หมู่ที่ 10 บ้านใหม่แท่นคำ, หมู่ที่ 13 บ้านห้วยต้นตุ้มกลาง, หมู่ที่ 15 บ้านห้วย
ต้นตุ้มทรายทอง, หมู่ที่ 16 บ้านแท่นคำพัฒนา 

 ในเขตเทศบาลตำบลห้วยลาน มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ 

ประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตตำบลห้วยลาน ประจำปี  2561 เทียบ 2562 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
ปี 2561 ปี 2562 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 บ้านทุ่งต้นศร ี 231 257 488 227 256 483 

2 บ้านป่ากล้วยแข้ 113 149 262 117 154 271 

3 บ้านใหม่ 258 328 586 259 326 585 

4 บ้านห้วยต้นตุม้เหนือ 200 242 442 203 238 441 

5 บ้านทุ่งต้นศร ี 275 269 544 279 276 555 

6 บ้านห้วยต้นตุม้ใต ้ 277 291 568 274 294 568 

7 บ้านใหม่พัฒนา 271 291 562 270 287 557 

8 บ้านศรีดอนแก้ว 255 283 538 255 285 540 

9 บ้านห้วยต้นตุม้น้ำชำ 242 291 533 244 293 537 

10 บ้านใหม่แท่นคำ 204 223 427 202 225 427 

11 บ้านวังขอนแดง 302 321 623 304 322 626 

12 บ้านเนินสมบรูณ ์ 214 216 430 205 220 425 

13 บ้านห้วยต้นตุม้กลาง 190 202 392 181 201 382 

14 บ้านเนินสามัคค ี 202 212 414 209 213 422 

15 บ้านห้วยต้นตุม้ทรายทอง 134 159 293 134 155 287 

16 บ้านแท่นคำพัฒนา 196 194 390 196 191 387 

 ยอดรวม 3,564 3,92๘ 7,492 3,559 4,054 7,495 
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน (ต่อ) 
 3. ประชากร 
  3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
   ประชากรทั้งสิ้น 8,936 คน แยกเป็นชาย 4,271 คน หญิง 4,665 คน มีความ
หนาแน่นเฉลี่ย 101 คน/ตารางกิโลเมตร 

สถิติจำนวนประชากรของเทศบาลตำบลห้วยลาน ปี พ.ศ.2562 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวนประชากร จำนวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

บ้านทุ่งต้นศรี 
บ้านป่ากล้วยแข้ 
บ้านใหม่  
บ้านห้วยต้นตุ้มเหนือ 
บ้านทุ่งต้นศรี 
บ้านห้วยต้นตุ้มใต้ 
บ้านใหม่พัฒนา 
บ้านศรีดอนแก้ว 
บ้านห้วยต้นตุ้มน้ำชำ 
บ้านใหม่แท่นคำ 
บ้านวังขอนแดง 
บ้านเนินสมบูรณ์ 
บ้านห้วยต้นตุ้มกลาง 
บ้านเนินสามัคคี 
บ้านห้วยต้นตุ้มทรายทอง 
บ้านแท่นคำพัฒนา 

268 
141 
321 
243 
333 
309 
320 
290 
301 
247 
383 
265 
209 
256 
156 
229 

301 
182 
390 
280 
322 
334 
343 
328 
339 
260 
375 
272 
253 
268 
184 
234 

569 
323 
711 
523 
655 
643 
663 
618 
640 
507 
758 
537 
462 
524 
340 
463 

186 
137 
241 
187 
273 
244 
220 
217 
290 
180 
213 
149 
202 
147 
121 
199 

 ยอดรวม 4,271 4,665 8,936 3,206 
ที่มา: สำนักทะเบยีนท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยลาน ณ 12 เดือนมิถนุายน 2562 
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  3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
    

ช่วงอายุ 
จำนวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
0 - 1 ป ี 40 35 75 
1 ปีขึ้นไป ถึง 2 ปี 75 72 147 
3 ปี ถึง 5 ปี 118 114 232 
6 ปี ถึง 12 ปี 299 302 601 
13 ปี ถึง 15 ป ี 126 129 255 
16 ปี ถึง 18 ป ี 144 144 288 
19 ปีขึ้นไป ถึง 59 ปี 2712 2920 5632 
60 ปี ถึง 69 ป ี 525 598 1123 
70 ปี ถึง 79 ป ี 196 243 439 
80 ปี ถึง 89 ปี  79 92 171 
90 ปี ถึง 100 ปี  7 5 12 
100 ปีขึ้นไป 0 1 1 

 

ปี พ.ศ. 
ประชากรชาย 

(คน) 
ประชากรหญิง 

(คน) 
รวม ครัวเรือน ข้อมูล ณ 

2556 4,344 4,707 9,051 3,032 พฤษภาคม 2556 
2557 4,335 4,683 9,018 3,061 พฤษภาคม 2557 
2558 4,335 4,675 9,010 3,074 มีนาคม 2558 
2559 4,328 4,669 8,997 3,116 ธันวาคม 2559 
2560 4,316 4,666 8,982 3,124 ธันวาคม 2560 
2561 4,298 4,672 8,970 3,181 ธันวาคม 2561 
2562 4,271 4,665 8,936 3,206 มิถุนายน 2562 

  
 4. สภาพทางสังคม 

  4.1 การศึกษา 
 1) โรงเรียนประถมศึกษา    จำนวน      4 แห่ง 
 2) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน    16 แห่ง 
 3) หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน   จำนวน    16 แห่ง 
 4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จำนวน      1 แห่ง 
 5) โรงเรียนมัธยมศึกษา    จำนวน      1 แห่ง 
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  4.2 สาธารณสุข 
 1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน      2 แห่ง 
 2.) ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จำนวน      - แห่ง 
 3) สถานพยาบาล เอกชน    จำนวน      2 แห่ง 
 4) อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ     100 % 

  4.3 อาชญากรรม 
   ในภาพรวมสถิติอาชญากรรมในพ้ืนที่ตำบลห้วยลาน ตั้งแต่ 2557 ถึงปัจจุบัน         

มีจำนวนน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย  
  4.4 ยาเสพติด 
   ในพ้ืนที่ตำบลห้วยลาน ยังคงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนอยู่ โดยเฉพาะ

กลุ่มเด็กเยาวชน ที่มีพฤติกรรมการอยากลอง ซึ่งการกำจัด หรือควบคุมการแพร่ระบาดยังไม่สามารถทำได้ดี
เท่าที่ควร เพราะขาดความร่วมมือในการเอาใจใส่อย่างจริงจังของครอบครัวผู้เสพ และพลังมวลชนในพ้ืนที่  
ตลอดจนสภาพแวดล้อมของกลุ่มเสี่ยงที่สามารถเข้าหาแหล่งยาเสพติดได้โดยง่าย แม้เทศบาลจะพยายาม
ดำเนินการให้ตั้งงบประมาณ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ได้แก่ การให้ความรู้ ความเข้าใจ 
หรือการสนับสนุนการส่งเข้าฟ้ืนฟูหรือบำบัด  

  4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
   ประชาชนส่วนใหญ่ ในพ้ืนที่ตำบลห้วยลาน ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ที่

ได้ดำเนินการโดยเทศบาล ในรูปของภารกิจถ่ายโอน ได้แก่ เบี้ยยังชีพ ฯลฯ หรือประสานขอความช่วยเหลือ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานพัฒนาความมั่นคงและมนุษย์จังหวัด, องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ฯลฯ  

 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 

  5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 1) ถนนลาดยางที่ติดต่อกับตำบลอ่ืนและอำเภออ่ืน จำนวน 5 สาย ได้แก่ ถนนสาย

บ้านทุ่งต้นศรี-วังขอน (4066) ยาว 10.79 กม. ถนนสายบ้านทุ่งต้นศรี-สันมะค่า (2024) ยาว 5.63 กม., 
ถนนสายพะเยา – เชียงคำ (1021) ยาว 10.70 กม., ถนนสายหนองลาว-ห้วยลาน (1298) ยาว 2.87 กม. 

 2) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ไม้ไผ่ภายในตำบล  จำนวน      56    สาย 
 3) ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน   จำนวน      10    สาย 
 4) ถนนดินที่ไปสู่พ้ืนที่การเกษตร    จำนวน      30    สาย 

  5.2 การไฟฟ้า 
 - หมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 16 หมู่บ้าน จำนวน 3,098 ครัวเรือน 

  5.3 การประปา 
   ในเขตเทศบาลตำบลห้วยลาน ไม่มีระบบประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค แต่มี
ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 9 ระบบให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ได้แก่ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, ประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2, ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,10,16, ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4,6,9,13,15, ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5, 
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7, ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8, ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11, ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12,14 
  5.4 โทรศัพท์  

 - มีโทรศัพท์พ้ืนฐาน และสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ 
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  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 - มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (ชั่วคราว)  จำนวน 1 แห่ง  
 - สำหรับการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต มีผู้ประกอบการจำนวนมาก ซึ่งประชาชน

สามารถเลือกใช้บริการได้ ทำให้เข้าถึงการสื่อสารได้ทุกรูปแบบ 
  
 6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 
   พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของตำบลห้วยลาน เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ซึ่งสามารถประกอบการ
เกษตรไม่ได้ตลอดทั้งปี ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าว, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, ลำไย เป็นต้น 
  6.2 การประมง 

   ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลห้วยลานส่วนใหญ่ มีการทำประมงเพ่ือการยังชีพ และเป็น
รายได้เสริม โดยแหล่งน้ำที่ทำประมงได้แก่ แม่น้ำอิง, สระหัวไร่ปลายนา 

  6.3 การปศุสัตว์ 
   ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลห้วยลานส่วนใหญ่ มีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการยังชีพ และเป็น

รายได้เสริม ไม่มีการทำปศุสัตว์ขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ สัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ ได้แก่ ไก่, เป็ด, วัว, ควาย  
  6.4 การบริการ 
    ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลห้วยลาน มีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ภาคพาณิชยกรรม ค้าขาย

และบริการ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชุมชนแต่ละหมู่บ้าน  
 1) ธุรกิจห้องแถว/บ้านเช่า/เกสท์เฮ้าท์/ที่ดิน  จำนวน   -  ราย 
 2) ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร     จำนวน   50  ราย  
 3) ธุรกิจเสริมความงาม/ตัดแต่งทรงผม   จำนวน   -  ราย  
 4) ธุรกิจปั๊มน้ำมนัปิโตรเลียม/แก๊สธรรมชาติ  จำนวน   4  ราย 

  6.5 การท่องเที่ยว 
   ในเขตเทศบาลตำบลห้วยลาน ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แต่มีแหล่งท่องเที่ยว

ทางศาสนาวัฒนธรรม ได้แก่ วัดพระธาตุจอมไคร้ ,วัดถ้ำเทพนิมิต  
  6.6 อุตสาหกรรม 
   ในเขตเทศบาลตำบลห้วยลาน มีโรงสีขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง ลานตากพืชผล

ทางการเกษตร จำนวน 2 แห่ง  
  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
   ในเขตเทศบาลตำบลห้วยลาน 

  (1) การพาณิชย์ในเขต เทศบาล  
  1.1 ธุรกิจขายของชํา     จำนวน  30  ราย  
  1.2 ธุรกิจนา้ดื่ม/เครื่องดื่ม    จำนวน   3  ราย  
  1.3 ธุรกิจซ่อม/ทําสี/จําหน่ายอุปกรณ์รถยนต์  จำนวน   -  ราย  
  1.4 ธุรกิจโรงงานเฟอร์นิเจอร์    จำนวน   11  ราย  
  1.5 ธุรกิจตลาด/ร้านค้าสะดวกซื้อ   จำนวน   6  ราย  
  1.6 ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า/ผ้าม่าน/ตกแต่งผ้า  จำนวน   1  ราย  
  1.7 ธุรกิจขายเซรามิค/ของที่ระลึก/กรอบรูป  จำนวน  -  ราย 
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  1.8 ธุรกิจขายอุปกรณ์ก่อสร้าง/อุปกรณ์ไฟฟ้า  จำนวน  3  ราย  
  1.9 ธุรกิจโทรศัพท์/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์  จำนวน   -  ราย  
  1.10 ธุรกิจขายยา/คลินิก/ดูแลสุขภาพ   จำนวน   2  ราย  
  1.11 ธุรกิจขาย/ซ่อม/เช่ารถจักรยานยนต์   จำนวน   1  ราย  
  1.12 ธุรกิจซัก อบ รีด     จำนวน  -  ราย  
  1.13 ธุรกิจรับซื้อของเก่า    จำนวน  2  ราย  
  1.14 ธุรกิจสัตว์เลี้ยง (คลินิก/จำหน่าย)   จำนวน   -  ราย  
  1.15 ธุรกิจตัดไม้     จำนวน   -  ราย  
  1.16 ธุรกิจอ่ืนๆ     จำนวน   10  ราย 

  (2) กลุ่มอาชีพ  
  2.1 กลุ่มค้าไม้เรือนเก่าตำบลห้วยลาน  
  2.2 กลุ่มจักสานเสื่อกก บ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ที่ 12  
  2.3 กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ 11  
  2.4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้วยลาน 

  6.8 แรงงาน 
   จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑9 – 59 ปี อยู่ในกำลัง

แรงงานร้อยละ 62.70 แรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วนไปรับจ้างทำงาน
นอกพ้ืนที่ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้าน
ใหญ่ๆ เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะเพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  

 
 7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
  7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

 ชุมชนเทศบาลตำบลห้วยลาน มีชุมชนทั้งหมด 16 ชุมชน (แบ่งตามเขตท้องที่)  
  7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

   ในปัจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตเทศบาล ได้แก่ 
ทำนา  ทำสวน  ทำไร่  เลี้ยงสัตว์ เพ่ือขายเป็นรายได้เสริมและสำหรับเป็นอาหารไว้บริโภคภายในครัวเรือน 

  7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
 ลำห้วย  10 แห่ง สระน้ำ  200     แห่ง 

     หนองน้ำ ๓ แห่ง บ่อน้ำตืน้ 265 แห่ง 
     ลำคลอง  - แห่ง บ่อบาดาล 120 แห่ง 
     บึง  - แห่ง อ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง 
     แม่น้ำ  1 แห่ง ฝาย  15 แห่ง 
     อ่ืน ๆ (ระบุ) 4 แห่ง เหมือง  - แห่ง 
   สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า   3   แห่ง 
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  7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยลาน ใช้น้ำจากระบบประปาหมู่บ้าน แบบบ่อ

บาดาล ซึ่งบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ในรูปแบบคณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน  9  
แห่ง ซึ่งประชาชนจะประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในช่วงฤดูแล้งทุกๆปี เทศบาลได้แก้ไขปัญหาโดย    
นำรถบรรทุกน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคมาแจกจ่ายให้ประชาชนได้อุปโภค – บริโภค 

 
 8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

  8.1 การนับถือศาสนา 
1. วัด  จำนวน   6  แห่ง     
2. สำนักสงฆ ์ จำนวน   2  แห่ง     

     3. โบสถ์คริสต ์ จำนวน   1  แห่ง 
  8.2 ประเพณีและงานประจำปี 
   1. ประเพณีสงกรานต์   ประมาณเดือน เมษายน 
   2. ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
   3. ประเพณีแห่ค้ำศรี   ประมาณเดือน เมษายน 
   4. ประเพณีสืบสานเข้าพรรษา  ประมาณเดือน กรกฎาคม สิงหาคม 
   5. ประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมไคร้ ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 
   6. ประเพณีตานก๋วยสลากภัตร   ประมาณเดือน กันยายน ตุลาคม 
   7. ประเพณีกันหลอนเทศมหาชาติ  ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
  8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

 ในชุมชนเทศบาลตำบลห้วยลาน มี 2 วัฒนธรรม ได้แก่  
  1) วัฒนธรรมล้านนา เป็นประชากรส่วนใหญ่ ใช้ภาษาถิ่นคำเมืองในการ

สื่อสารกันในชุมชน โดยผู้อาศัยดั้งเดิมจะยังคงรักษามีวัฒนธรรม ความเป็นล้านนา ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
สำคัญไว้ ซึ่งในส่วนการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น 

  2) วัฒนธรรมอีสาน ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 11, 12, 14      
ใช้ภาษาอีสานในการสื่อสารในชุมชน และคงรักษาวัฒนธรรมอีสาน ความรู้ ภูมิปัญญาอีสาน 

  8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 ประชาชนในเขตเทศบาล ได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำ

หน่วยบ้าง ได้แก่ เสื่อที่ทอจากต้นกก เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่ ผ้าไหม 
 

 9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  9.1 น้ำ 

   - น้ำทีใ่ช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากระบบประปาบาดาล และน้ำฝน 
  - น้ำเพ่ือการเกษตรนั้น ได้จากน้ำฝน และแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ำ ลำห้วย 

สระหัวไร่ปลายนา แต่มีน้ำใช้ไม่เพียงพอตลอดทั้งปี  
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  9.2 ป่าไม้ 
   เขตเทศบาลตำบลห้วยลาน มีเขตติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ อยู่ทางทิศ

ตะวันออกและทิศเหนือของตำบล  และติดต่อกับเขตป่าสงวนแม่อิงฝั่งขวา อยู่ในทางทิศตะวันตกของตำบล 
สภาพป่าไม้ในพ้ืนที่ เป็นป่าเบญจพรรณ ลักษณะเป็นป่าโปร่งมีต้นไม้ขึ้นอยู่กระจัดกระจายอยู่ห่าง ๆ กัน ไม้ที่
พบเป็นส่วนใหญ่เป็นไม้เต็ง ไม้รัง  

  9.3 ภูเขา 
  ทางด้านทิศตะวันออกของเทศบาล มีพ้ืนที่ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ซึ่งมี

ความลาดชันของพ้ืนที่สลับกับที่ราบเชิงเขา บริเวณดังกล่าวมีความลาดชันของพ้ืนที่ประมาณ 35%  
 
  9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

 โดยสภาพของทรัพยากรธรรมชาติ มีพ้ืนที่ลาดชันสลับกับที่ราบเชิงเขา ทำให้เกิดดิน
ผสมระหว่างดินภูเขาและดินผสม 

 ดินภูเขา มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติขึ้น อยู่กับหินต้นกำเนิดในบริเวณนั้น มัก
มีเศษหิน ก้อนหิน หรือหินพื้น โผล่กระจัดกระจายทั่วไป 

 ดินร่วนปนทราย เนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว
ปนเศษหินหรือปนกรวด มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ 

 ทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำตามธรรมชาติจากแม่น้ำอิง น้ำไหลตลอดปี แต่ในฤดูแล้งจะมี
ปริมาณไหลน้อย ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ในบางชุมชนในฤดูแล้ง เนื่องจากน้ำบาดาลมีปริมาณ
ไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาให้แก่ประชาชน น้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรตลอดทั้งปี 

 ปัญหาหมอกควัน ประสบปัญหาหมอกควันเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
วิสัยทัศน์ : “ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  นำไปสู่การพัฒนาที่คนไทยมีความสุข  และสนองตอบต่อการบรรลุ  ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ  ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างรายได้ระดับสูง  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  และสร้ าง
ความสุขของคนไทย  สังคมที่มีความม่ันคง  เสมอภาคและเป็นธรรม  ประเทศสามารถแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง กรอบแนวทางท่ีสำคัญ 
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง ประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับ ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับปรุงกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่ แนวระนาบมากขึ้น 

  2. ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กรอบแนวทางท่ีสำคัญ 

  (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 

  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 

  (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ 

  (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 

  (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน กรอบแนวทางท่ีสำคัญ 

  (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

  (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

  (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
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  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม   กรอบ
แนวทางท่ีสำคัญ 

  (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 

  (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

  (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 

  (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 

  (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   กรอบ
แนวทางท่ีสำคัญ 

  (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  (2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

  (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กรอบแนวทางที่
สำคัญ 

  (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 

  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลการภาครัฐ 

  (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 

  (6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

  (7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  เป็นแผนพัฒนาประเทศระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ที่แปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และคงความต่อเนื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน มุ่งการเตรียมความ
พร้อม และวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มี
ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ดังนี้ 
  1. วัตถุประสงค์  

1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี 
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได ้

1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งชันได้ มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ำ 

1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิง
บูรณาการของภาคการพัฒนา 

1.6 เพ่ือให้การกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

1.7 เพ่ือผลักดันให้ประเทศมีความเชื่อมโยง (connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำและ
สร้างสรรค์ในการค้า การบริการและการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและ
โลก 

2. เป้าหมายรวม ประกอบด้วย 
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน

ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวอย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง
และมีความเป็นไทย 

2.2 ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 

2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เข้มแข็ง สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูง
ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัยสนับสุนน อาทิ 
ระบบโลจิสติกส์ พลังงานและการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ เพ่ือ
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 
ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูก
หลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย  ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลงปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจำภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความ
พร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนด
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บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญใน
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาคและอาเซียนสูงขึ้น 

2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระขาน
อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง 
เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยาก
ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้าง
ขึ้น และดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นดีขึ้น รวมถึงมีบุคลกรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุค
ดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ แนวทางการพัฒนา 
1.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึง

ประสงค ์
1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ 
1.6 พัฒนาระบบการดูและและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
1.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม แนวทางการพัฒนา 
2.1 การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึง

บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 
2.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพให้

ครอบคลุมและท่ัวถึง 
2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง

การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิ ทธิในการจัดการ
ทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  แนวทางการ
พัฒนา 

3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนายั่งยืน แนวทางการพัฒนา 
4.1 การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

และเป็นธรรม 
4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน 
4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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4.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคงและ

ยั่งยืน แนวทางการพัฒนา 
5.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของ

ชาติ 
5.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย

คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
5.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร

ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
5.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยและ

สิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 
5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงาน

ที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และธรร

มาภิบาลในสังคมไทย แนวทางการพัฒนา 
6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาทภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ

โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
6.2 ปรับปรุงกระบวนการงานงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ

คลังภาครัฐ 
6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรมและสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบโลจิสติกส์ แนวทางการพัฒนา 
7.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
7.6 การพัฒนาระบบน้ำประปา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม แนวทางการพัฒนา 
8.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง

สังคม 
8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur)  
8.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา 
9.1 การพัฒนาภาคเมือง เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
9.2 การพัฒนาเมือง 
9.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
10.1 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ

ร่วมมืออนุภูมิภาค ภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพ่ือ
อำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

10.2 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดด
เด่นในภูมิภาค 

10.3 การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการ
ไทย 

10.4 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 

10.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศ 

10.6 บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
10.7 การเข้าร่วมเป็นภาคความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่

สร้างสรรค์ เพ่ือเป็นทางเลือกในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์
ระหว่างไทยและมหาอำนาจต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค 

10.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
 
ค่านิยมหลักของคนไทย เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ดังนี้ 
1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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10) รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

12) คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 
4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทาง เศรษฐกิจและ

สังคม 
6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด

ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
8) ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและ

ยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
9) ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

นโยบาย Thailand 4.0 
การพัฒนาประเทศจากเดิมที่เป็นประเทศผู้ผลิตที่มีประสิทธิภาพให้กลายเป็นประเทศผู้ผลิตที่ 
1) มีความสร้างสรรค์  
2) มีนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูง  
3) มีการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ  
4) มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5) สามารถช่วยลดความเหลือมล้ำในด้านรายได้ของประชากร 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (พ.ศ.2561-2564) 
วิสัยทัศน์ : ประตูทองสินค้าสู่โลก โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา น่าอยู่ทุกถ่ินที่" 

  พันธกิจ (Mission) 
  1) ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล ให้มี
การขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
  2) ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
  3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก ดำรง
ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ 
  4) อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ
สมบูรณ์ ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์
เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 

1.1 พัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และ
เอเชียใต้ (BIMSTEC) 

1.2 พัฒนาประตูเศรษฐกิจเพื่อเป็นช่องทางการค้าและการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
1.3 สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและความรู้ใหม่มุ่งสู่ Knowledge - Based 

Economy 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ 

2.1 สร้างงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์และความเป็นเลิศในระดับนานาชาติสำหรับตลาดเฉพาะ 
(Niche Market) โดยการนำวัฒนธรรมล้านนามาสร้างเอกลักษณ์และเรื่องราวเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า 

2.2 เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นพลังดึงดูดใหม่จากทรัพยากรท่องเที่ยวทั้งภายในกลุ่มจังหวัด
และเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

2.3 ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางด้านการเกษตร โดยสร้างความหลากหลายและการ
บริหารจัดการสมัยใหม ่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

3.1 ดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา 
3.2 ดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยฟ้ืนฟูและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชนและนักท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

และพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
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1.4 แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2561-2564) 
วิสัยทัศน์ : แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็งภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์  
จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัย มีช่องทางการตลาด ผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว 

ประชาชนมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีมูลค่า การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การค้าชายแดน มีความมั่นคง
ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ภายใต้การอยู่ร่วมกันเป็นประชาคมอาเซียน 

 
  ยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
  กลยุทธ์ 
  1) พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ 
  2) ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ 
  3) พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  4) พัฒนาการค้า การลงทุน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  กลยุทธ์ 
  1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการ 
  2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
  3) การพัฒนามาตรฐานและบุคลากร 
  4) การบริหารจัดการ 
  5) การประชาสัมพันธ์และการตลาด 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  กลยุทธ์ 
  1) พัฒนาเมือง 
  2.) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
  3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
  กลยุทธ์ 
  1) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย 
  2) สร้างสังคมเอ้ืออาทรภายใต้อัตลักษณ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและอาเซียน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  กลยุทธ์ 
  1) ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวสร้างความสมบูรณ์ในทุกพ้ืนที่ 
  2) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ 
  3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
  4) ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน 
  5) ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
  กลยุทธ์ 
  1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์ รักษ์สถาบันหลักของชาติ 
  2) ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติดภายใต้กลไกประชารัฐ 
  3) พัฒนากลไกอำนวยความเป็นธรรมที่มีประสิทธิภาพ 
  4) เพ่ิมศักยภาพด้านความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดนของจังหวัด 
 
  1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2561–
2564)  
  ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่  บริหารจัดการดี  วิถีวัฒนธรรม  นำเศรษฐกิจ  มีจิตสำนึกใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
       แนวทางพัฒนา  
          1.1)  พัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน ระบบเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน 
            1.2)  พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ เพ่ือประชาชน 
            1.3)  พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
            1.4)  พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและ
เพ่ิมศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล 

             ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
            แนวทางพัฒนา 
  2.1) พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทานกำหนดวาระการ
พัฒนาเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.2) การส่งเสริมอนุรักษ์ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2.3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและ
ท้องถิ่น  
  2.4) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้าง
หลักประกัน    ความม่ันคง 
  2.6) ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกันในประชาคม
อาเซียน 
  2.7) ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางพัฒนา 
  3.1) อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือความยั่งยืน 
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  3.2) พัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3.3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท. เพ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
  แนวทางพัฒนา 
  4.1) ปกป้อง เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ 
  4.2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
  4.3) เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
  4.4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  แนวทางพัฒนา 
  5.1) บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
  5.2) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ 
  5.3) พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
  5.4) ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการทำงานและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“บริหารโปร่งใส มุ่งเน้นมาตรฐานและผลงาน สร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนและ
พอเพียง” 
  2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจ 
  2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

  2.3 เป้าประสงค์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
  1) ประชาชนมีรายได้เพียงพอกับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ สินค้ามี
คุณภาพ 
  2) หมู่บ้านชุมชนมีโครงการสร้างพ้ืนฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการดำรงชีวิต 
แหล่งท่องเที่ยวและภาคบริการ มีการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
  1) ประชาชนได้รับการศึกษาท้ังในและนอกระบบอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพ 
  2) ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
  3) ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นธรรม และเสมอภาค 
  4) ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  
  1) ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เพ่ือให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์สูงสุด 
มีการบริหารจัดการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน มีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย 
  1) ประชาชน/ชุมชน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
  2) สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  3) เสริมสร้างความเป็นธรรม  
  4) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
  1) การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
  2) การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ของบุคลากร เพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน 
  3) การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
  4) ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเวทีเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  2.4 ตัวชี้วัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจ มีดังนี้ 
  1) จำนวนโครงการที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ 
  2) จำนวนแหล่งน้ำ ที่รองรับการผลิตทางการเกษตรและการอุปโภคบริโภค 
  3) จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
  4) จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนาความรู้ในการประกอบอาชีพของประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม ดังนี้ 
  1) จำนวนกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมในพ้ืนที่ 
  2) จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  3) จำนวนกิจกรรม/โครงการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน 
  4) ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมการจัดการศึกษา และการพัฒนาการศึกษา 
  5) จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่สนับสนุนในการแก้ไขปัญหาทางสังคม 
  6) จำนวนกิจกรรม/โครงการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน 
  7) จำนวนกิจกรรม/โครงการในการสนับสนุนการจัดระบบสวัสดิการให้แก่ประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
  1) จำนวนกิจกรรม/โครงการที่อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการแหล่งน้ำ ดิน ป่าไม้ ฯลฯ 
  2) จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย ดังนี้ 
  1) จำนวนกิจกรรม/โครงการที่สร้างความสำนึกในสถาบันพระมหากษัตริย์ ชาติและศาสนา 
  2) จำนวนกิจกรรม/โครงการที่เตรียมความพร้อม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
  3) จำนวนกิจกรรม/โครงการที่สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  4) จำนวนกิจกรรม/โครงการที่สร้างความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ 
  5) จำนวนกิจกรรม/โครงการที่เสริมสร้างการแก้ไขปัญหา ป้องกันยาเสพติดในชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินการของเทศบาล 
  2) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
  3) ระดับความเพียงพอในการสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ และการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ ให้
พร้อมใช้งานในการบริการประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่ 
  4) จำนวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
 1.  ประชาชนมีการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 
 2.  ประชาชนได้รับโอกาสทางสังคม  และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 3.  ชุมชนสามารถบริหารจัดการ  ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.  ชุมชนน่าอยู่  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 5.  ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการของเทศบาล 
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 2.6 กลยุทธ์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
  1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวและการลงทุน 
  2) การพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร 
  3) พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  4) การพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพการประกอบ
อาชีพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
  1) การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2) การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3) การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  4) ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 
  5) การส่งเสริมแก้ไขปัญหาทางสังคม 
  6) การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข 
  7) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างหลักประกัน
ความมั่นคง 
  8) ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และการประกอบอาชีพ
และการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1) การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
ดำรงชีวิต 
  2) การพัฒนาศกัยภาพชุมชน เพ่ือการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  1) ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  2) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  3) การพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4) การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ 
  5) การเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  1) การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
  2) การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ของบุคลากร เพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน 
  3) การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
  4) ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเวทีเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 

12  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมาเป็น
แนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่น
ให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายใน
ชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เทศบาลตำบลห้วยลาน จึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ เป็นเมืองน่าอยู่  มี
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง  เป็นแหล่งวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ที ่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ของชาติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 

ตอนบน 2 
(เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จังหวัดพะเยา 

กรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ของ อปท. ในเขตจังหวัด
พะเยา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของเทศบาลตำบล 

ห้วยลาน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์สร้างความเขม้แข็งภาคเกษตร 
ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
สู่การเติบโตอย่างมีคณุภาพและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาสภาพแวดล้อมในพัฒนาการค้า  
การลงทุนและโลจิสติกส์ เช่ือมอนภุูมิภาค 
ลุ่มน้ำโขงและเตรียมพร้อมรบัความร่วมมือ
ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเพ่ิมมลูค่าสินค้า
เกษตรปลอดภัยทีม่ีศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า 
การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
สร้างคณุค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาเศรษฐกิจ  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่ง 
การเรยีนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาสภาพแวดล้อมในพัฒนาการค้า  
การลงทุนและโลจิสติกส์ เชื่อมอนภุูมิภาค 
ลุ่มน้ำโขงและเตรียมพร้อมรบัความร่วมมือ
ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนา
สังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม
และสุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างคณุค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาสังคม การศึกษา
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 
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ที ่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ของชาติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 

ตอนบน 2 
(เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จังหวัดพะเยา 

กรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ของ อปท. ในเขตจังหวัด
พะเยา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของเทศบาลตำบล 

ห้วยลาน 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบรูณ์
และบรหิารจดัการสิ่งแวดล้อม โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุม่จังหวัดสี
เขียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างความมัน่คง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูค่วาม
มั่นคงและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นการ
สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนว
ชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
รักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ความมั่นคงและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์ในการบรหิารจดัการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริต ประพฤตมิชิอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นการ
สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างคณุค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนว
ชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1. การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  เทศบาลตำบลห้วยลาน   ได้สรุปสถานการณ์การพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาโดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (Swot Analysis) ดังนี้ 
  เทศบาลตำบลห้วยลาน  ได้สรุปสถานการณ์การพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ตามหลัก SWOT Analysis (การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)  รายละเอียดปรากฏตาม
ตาราง 

ยุทธศาสตร์ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

- มีการคมนาคมขนสง่ที่สะดวก 
- มีการปรับปรุงถนนให้ประชาชน
สามารถใช้สญัจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 
- มีการพัฒนาแหล่งนำ้ เช่นการขยาย
ประปา , ขุดลอกคลอง 
- มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ ์
- มีการเพาะปลูกพชืสวนผลไม้ 
หลากหลายชนิด เชน่ ลำไย ลิน้จี่ 
กล้วย มะม่วง ฯลฯ 
 

- งบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไม่เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการ 
- การคมนาคมระหว่างหมู่บา้นไม่
สะดวก เป็นหลุม เปน็บ่อ 
- ขาดผู้นำที่เข้มแข็งในชุมชน 
- ขาดการประชาสัมพนัธ์ในดา้นการ
วางแผนผลผลิตในเชิงพาณิชย์ 
 

 โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
 - ยุทธศาสตร์การพฒันามีความ

สอดคล้องกับภาครัฐ 
- หน่วยงานราชการให้การสนับสนุน
การเพิ่มพูนรายได้ในด้านการพฒันา
อาชีพและเงนิทุน 

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายและ
บุคลากรรัฐที่เก่ียวข้อง 
- ถนนบางสายยังไม่ได้ถา่ยโอนให้ 
เทศบาลเปน็เจ้าของ การซ่อมแซม
หรือปรับปรุงจึงเกิดความล่าช้า 
- มีข้อจำกัดในด้านการสนบัสนนุ
งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ 
- ผลผลติทางการเกษตรมีราคาต่ำ 
- กลุ่มอาชีพยังขาดความเข้มแข็ง 
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ยุทธศาสตร์ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม 

- มีสถานศึกษาระดับประถมในพื้นที่ 
จำนวน 4 โรง 
- มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน
พื้นที่ จำนวน 1 โรง 
- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ 
จำนวน 1 ศูนย ์
- มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี 
ที่ยังยืนและเข้มแข็ง เช่น ประเพณี
ลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ 
ประเพณีสรงนำ้พระธาตุจอมไคร้  
- ผู้บริหารมีนโยบายสนบัสนุน
การศึกษาและวฒันธรรม 
- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล จำนวน 2 แห่ง 
- มีชมรมผู้สูงอายปุระจำตำบล 
- ผู้บริหารมีนโยบายสนบัสนุน
สวัสดิการให้กับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ และผู้ด้อยโอกาส 

- งบประมาณขององค์กรปกครองไม่
เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
- การจัดทำฐานข้อมูลทางด้านสงัคม
ไม่เป็นระบบ  

 โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
 - ยุทธศาสตร์การพฒันามีความ

สอดคล้องกับภาครัฐ 
- หน่วยงานราชการให้การสนับสนุน
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
- รัฐบาลมนีโยบายโครงการจัด
สวัสดิการเบี้ยความพิการอย่างทั่วถึง 
- มีแนวทางการขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม 

- การประชาสัมพนัธ์จากภาครัฐไม่
ทั่วถึงประชาชน 
- วางแผนการดำเนนิงานไม่ชัดเจน 
 

 
ยุทธศาสตร์ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- มีสถานที่ตดิเขตรักษาพันธ์สตัว์ป่า 
และปา่สงวนแห่งชาติ เหมาะจะเป็น
สถานทีท่่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ
- มีแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรม 
- ประชาชนมีจิตใจโอบอ้อมอารี 

- งบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอต่อการ
สนับสนนุ 
- ประชาชนยังขาดความ
กระตือรือล้น และความเข้มแข็งใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

 โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
 - ยุทธศาสตร์การพฒันามีความ

สอดคล้องกับภาครัฐ 
- ประชาชนขาดจิตสำนึกในการ
รักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาต ิ
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ยุทธศาสตร์ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

4. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

- ประชาชนมีความตระหนักในความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ินมาก
ขึ้น 
- ประชาชนมีความเข้มแข็ง 

- งบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการ  

 โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
 - ยุทธศาสตร์การพฒันามีความ

สอดคล้องกับภาครัฐ 
 

- มีข้อจำกัดในด้านงบประมาณใน
การจัดซื้อเคร่ืองมือไม่เพียงพอ 
- กฎระเบียบของภาครัฐมีการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบตังิาน 

ยุทธศาสตร์ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

- ประชาชนมีความตืน่ตัวในการเข้า
ร่วมประชาคมมากข้ึน 
- บุคลากรใน เทศบาลมีศักยภาพ
การปฏิบัติงานมากข้ึน 
- มีผู้นำที่เข้มแข็ง 

- งบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการขาดการ
ประชาสัมพนัธ์ / และแนะนำ
ประชาชนในการจัดระเบียบชุมชน 
- บุคลากรในหน่วยงานยังไม่
เพียงพอภาระหน้าที ่
- เทคโนโลยสีารสนเทศไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
- ยุทธศาสตร์การพฒันามีความ
สอดคล้องกับภาครัฐ 
- ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
ส่งเสริมสนบัสนุนการอบรมให้
ความรู้ต่อบุคลากร 
- ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล 
 

- มีข้อจำกัดในด้านงบประมาณใน
การจัดซื้อเคร่ืองมือไม่เพียงพอ 
- กฎระเบียบของภาครัฐมีการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบตังิาน 
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   3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
1. การดำเนินงานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    

         ตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยลาน ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเน้นไปทางด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานเสียเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นถนน  แหล่งน้ำ  รางระบายน้ำ ฝายกั้นน้ำ ระบบประปา เพราะตามสภาพ
ความเป็นจริงแล้วปัญหาเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานยังเป็นปัญหา และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เป็นอันดับ
ต้นๆ  โดยสังเกตจากการออกประชุมประชาคมหมู่บ้านในแต่ละปีที่ผ่านมา รวมทั้งปีนี้ ส่วนมากความต้องการของ
ประชาชนที่จะให้เทศบาลตำบลห้วยลาน   ดำเนินการก็คือเรื่องการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นลำดับแรก 
แม้ว่าจะได้ดำเนินการพัฒนาในด้านนี้ไปมากแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ที่จะต้องได้รับการพัฒนาเนื่องจาก
ข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณ แต่ทางเทศบาลตำบลห้วยลาน   ได้ขอรับงบประมาณจากหน่วยงานราชการอ่ืน 
เพ่ือลงมาดำเนินการโครงการที่เกินศักยภาพของทาง อปท. ซึ่งที่ผ่านมา ก็ได้ดำเนินงานโครงการที่เกินศักยภาพ 
หลายโครงการด้วยกัน 

    2. การดำเนินงานดา้นเศรษฐกิจ   
จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานของตำบลห้วยลาน พบว่าประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ส่วนอาชีพรองลงมา ก็จะเป็นการรับจ้างทั่วไป การพาณิชย์ รับราชการ อุตสาหกรรมครัวเรือน ฯลฯ 
จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาลตำบลห้วยลาน ประมาณ  88  ตารางกิโลเมตร  

ในปีที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลห้วยลาน  ได้ตั้งงบประมาณในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิม
รายได้ให้แก่ประชาชน  และได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ  แก่ประชาชนในตำบล เนื่องจากปัญหาการไม่มี
ความรู้ในเรื่องการแปรรูป การตลาด ของประชาชนและกลุ่มอาชีพ 

โครงการการส่งเสริมอาชีพที่ส่วนราชการต่างๆ  ได้ดำเนินการไว้นั้นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยประสบ
ผลสำเร็จเท่าที่ควรอันเรื่องมาจากการไม่มีส่วนร่วมของประชาชน  หรือเป็นโครงการที่ไม่เกิดจากการรวมกลุ่มของ
ประชาชนอย่างแท้จริง  และการรวมกลุ่มนั้นส่วนมากจะเน้นทางด้านเศรษฐกิจคือ  เอาเงินหรือกำไร  และปัญหา
ทางด้านการตลาด  การนำสินค้าไปจำหน่ายซึ่งไม่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตสินค้าของเอกชนได้ และขาดการติดตาม
ประเมินผลโครงการทำให้การพัฒนาของกลุ่มอาชีพทำให้ด้านวิชาการ  

ด้านการบริหารงานของกลุ่มการพัฒนาการผลิต ไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควรหรือไม่ก็ยุบเลิกไปทำให้
งบประมาณสูญเปล่า 
  และสาเหตุอีกประการก็คือราคาผลผลิตที่ตกต่ำ ค่าครองชีพสูง มีเงินแต่ซื้อของได้น้อย ประชากร
มีพ้ืนที่ในการทำการเกษตรกรรมแค่บางส่วนเนื่องจากในทุกๆปีเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำ บางพ้ืนที่มีภาวะฝนทิ้ง
ช่วง ทำให้มีพ้ืนที่ในการทำการเกษตรน้อย แต่การขยายตัวของประชากรเพ่ิมข้ึนมาก 

   3.  การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ   
การพัฒนาที่ผ่านมา  ได้จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร และแหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค – 

บริโภค  สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องแหล่งน้ำได้จำนวนหนึ่ง แต่ต้องมีการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปาของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องมาจากการขาดความรู้ งบประมาณในการบำรุงรักษาระบบ
ประปา อีกทั้งบางระบบประปาบางระบบของบางชุมชน ได้ดำเนินการก่อสร้างมาเป็นเวลานาน และขาดการ
บำรุงรักษา จนทำให้ไม่สามารถผลิตน้ำประปาให้เพียงพอต่อการใช้  ประกอบกับจำนวนประชากรและปริมาณ
ความต้องการน้ำใช้ที่เพ่ิมขึ้น ทำให้เกิดนำไม่เพียงพอต่อความต้องการในฤดูแล้ง ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุง
ซ่อมแซมในเรื่องของระบบประปาให้เหมาะสม และใช้งบประมาณจำนวนมาก ส่วนแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร
ส่วนใหญ่ประสบปัญหาในช่วงฤดูแล้ง ที่ไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตร  



  

32 
 

จำเป็นที่ต้องมีการขุดลอกเพ่ือให้น้ำไหลสะดวกและเพ่ิมปริมาณกักเก็บน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำ
สาธารณะ ตลอดจนใช้การรณรงค์ ให้เกษตรกรให้ความร่วมมือในการเพาะปลูกพืชอายุสั้น หรือพืชใช้น้ำน้อยในฤดู
แล้ง 

ในฤดูฝนจะเกิดน้ำหลากเข้ามาท่วมขังในพ้ืนที่ตำบลห้วยลาน ทำให้พืชผลทางการเกษตรบริเวณ
ลุ่มแม่น้ำอิงได้รับความเสียหาย จำเป็นต้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเป็นประจำทุกปี เนื่องมาจากพ้ืนที่
ตำบลห้วยลาน เป็นพ้ืนที่รับน้ำจากลุ่มน้ำร่องช้าง ลุ่มน้ำกว๊านพะเยา ซึ่งจะระบายลงลำน้ำแม่อิงในฤดูฝนเป็น
จำนวนมาก การพัฒนาจึงจำเป็นที่จะดำเนินการบูรณาการแต่ละลุ่มน้ำสาขาของลำน้ำอิงในการกักเก็บน้ำ ตลอดจน
ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ พ้ืนที่สาธารณะในพ้ืนที่ให้รองรับน้ำที่จะหลากมาในฤดูฝน 

    4.  การดำเนินงานด้านสาธารณสุข       
จากการสำรวจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตตำบลห้วยลาน พบว่าประชากร

ส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน ได้แก่ 
โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ-เท้า-ปากในเด็ก และโรคอื่น ๆ อีกมาก 

ตามแผนพัฒนาประจำปีที่ผ่านมา ได้เน้นโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก,โรคติดต่อ 
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกาย   การส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายโดยดูแล
อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพให้เป็นสถานที่ออกกำลังของประชาชนทั่วไป  และยังมีการ
ดำเนินการโครงการออกกำลังกาย  ซึ่งทางเทศบาลตำบลห้วยลาน ได้เข้าร่วมจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ และตลอดจนเรื่องของยาเสพติด  ผลการดำเนินงานสามารถควบคุม และลดปัญหาลงได้ใน
ระดับที่น่าพอใจ และปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่คือโรคไข้เลือดออกเนื่องจากในฤดูฝนจะทำให้เกิด  น้ำท่วมขัง หลาย
หมู่บ้านในพ้ืนที่ ทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายถึงแม้ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันแบบปูพรมรณรงค์ป้องกันและ
ปราบปรามอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หมดสิ้น 

5.  การดำเนินงานด้านการบริหารและการเมือง   
เทศบาลตำบลห้วยลาน  มีจำนวน 16 หมู่บ้าน และมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเข้าร่วมเป็น

กรรมการ และมีตัวแทนของชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ จำนวน 12 คน 
การพัฒนาในด้านการเมืองการบริหารของเทศบาลตำบลห้วยลาน  ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของ

การจัดซื้อจัดหา วัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องใช้ในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การบริหารงานขององค์กร และจะนำไปพัฒนาในเรื่องการฝึกอบรมการให้ความรู้ในเรื่องการเมือง  การปกครอง  
และการพัฒนาบุคลากร   การดำเนินงานทำให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจในบทบาท  อำนาจ หน้าที่ ของตนเอง และ
การจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพของทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยลาน 

 
        6.  การดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

เทศบาลตำบลห้วยลาน  ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่
ชุมชนเป็นประจำทุกปี เพ่ือเป็นการอนุรักษ์,  ส่งเสริม  และให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น  จากผลการดำเนินงาน  ประชาชนในท้องถิ่นให้ความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดี  ส่วนในด้านของ
การศึกษา  เทศบาลตำบลห้วยลานได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะเด็ก ๆ ในพ้ืนที่ตำบล
ห้วยลาน  ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นประเทศชาติต่อไป โดยได้อุดหนุนงบประมาณในด้านอาหาร
กลางวัน , อาหารเสริมนม และการอุดหนุนงบประมาณในการดำเนินงานให้แก่โรงเรียนในพ้ืนที่และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลห้วยลาน  และได้มีการส่งเสริมเรื่องการกีฬา 
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        7.  การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
เทศบาลตำบลห้วยลาน  ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชน  ได้มีจิตสำนึกในการรัก  และห่วง

แหนในทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ภายในท้องถิ่น  และยังได้มีการรณรงค์ในการปลูกป่า ป้องกันและระงับไฟป่า  
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ  โดยให้หมู่บ้านชุมชนหันมาสนใจ  และดูแลสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ  
ชุมชนร่วมกัน  ทำให้ชุมชนเป็นเมืองที่น่าอยู่         
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลห้วยลาน พ.ศ. 2561-2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดพะเยา 

ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและการค้าการ
ลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 

พัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของอปท.    
ในเขตจังหวัด

พะเยา 

ส่งเสริมการบริหารจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

รักษาความมั่นคง และความสงบ
เรียบร้อย 

พัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแขง่ขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้าง
โอกาส ความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมฯ ฉบบัที่ 

12 

การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

การสร้างความ
เป็นธรรมลด

ความเหล่ือมล้ำ
ในสังคม 

การพัฒนา
ภูมิภาค เมือง 

และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

 

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

 

การพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบโลจิ

สติกส์ 

 

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขนัได้อย่าง

ยั่งยืน 

 

การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยนื 

 

ด้านความ
มั่นคง 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการใน
ภาครัฐและธรร

มาภิบาลใน
สังคมไทย 

 

การ
ต่างประเทศ 

ประเทศเพื่อน
บ้าน และ
ภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน 
และโลจิสติกส์เช่ือมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและ

เตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 

การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือเพ่ิม

มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ 

พัฒนาและสนับสนนุการยกระดบัการพัฒนาสังคม  
การท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์  วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อ

เป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ยืน 

ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการ
บริหารจัดการส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตาม
แนวชายแดน 

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทาง

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

 

พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา เทศบาล

ห้วยลาน 

พัฒนาสังคม การศึกษาการสาธารณสขุ
ศาสนาและวัฒนธรรม 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ความม่ันคงและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มี

ประสิทธิภาพ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 3  
การนำแผนพัฒนาสี่ปีไปสู่การปฏิบัต ิ

  
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาเศรษฐกิจ 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สำนักปลดั ทุกส่วนราชการ 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุสาหกรรมและการ
โยธา 
แผนงานการเกษตร 

กองช่าง 
กองช่าง 
 
สำนักปลดั 

ทุกส่วนราชการ  

2 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  2 
พั ฒ น า สั ง ค ม 
ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร
สาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

สำนักปลดั 
 
สำนักปลดั 
สำนักปลดั 
สำนักปลดั 
สำนักปลดั 
 
สำนักปลดั 
 

ทุกส่วนราชการ 

ด้านดำเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง สำนักปลดั ทุกส่วนราชการ 

3 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  3 
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สำนักปลดั ทุกส่วนราชการ 

แผนงานบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สำนักปลดั 
 
สำนักปลดั 
กองช่าง 
สำนักปลดั 

ทุกส่วนราชการ 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ความมั่นคงและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

แผนงานบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สำนักปลดั 
 
กองช่าง 
สำนักปลดั 

ทุกส่วนราชการ 

ด้านดำเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง สำนักปลดั ทุกส่วนราชการ 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สำนักปลดั ทุกส่วนราชการ 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 

สำนักปลดั 
 
สำนักปลดั 
สำนักปลดั 

ทุกส่วนราชการ 

ด้านดำเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง สำนักปลดั ทุกส่วนราชการ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที่ 4  
การติดตามและประเมินผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้น
จะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ซึ่งมีแบบกำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดแนวทางการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย 
 1.1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
 1.2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
 1.3) ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
  (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
  (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
  (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
  (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
  (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
  (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
  (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
  (8) แผนงาน 5 คะแนน 
  (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
  (10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  เทศบาลตำบลห้วยลานใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย  
 2.1) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
 2.2) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
 2.3) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
 2.4) ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
 2.5) โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
  (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
  (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
  (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 

คะแนน 
  (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
  (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12   5 คะแนน 
  (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
  (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
  (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ   5 คะแนน 
  (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
  (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
  (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5
คะแนน 
  (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้ เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 ๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ  
  ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำ
แผนพัฒนานั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
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และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี ้ 
  แบบท่ี ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แบบประเมินคุณภาพของ
แผนพัฒนา  
  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)  
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ  
  การจัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจ ทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้  
  แบบที ่๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล  
  แบบที ่๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ  
 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
  1) การได้รับงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาล่าช้ามาก และต้องดำเนินการตามระเบียบ 
ขั้นตอน กฎหมายที่กำหนด 
  2) การดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานอ่ืน ที่ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอน ได้แก่ กรณีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนที่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการศึกษา สาธารณสุข ต้อง
เสนอเรื่องให้คณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดพิจารณา
อนุมัติ, หน่วยงานที่ขอรับการอุดหนุนรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาล่าช้า ทำให้ไม่สามารถอนุมัติเงิน
อุดหนุนให้ได้ 
  3) การดำเนินงานในโครงการที่สนองตอบนโยบายของรัฐบาล หรือที่ส่วนราชการกำกับดูแล 
ได้สั่งการมาเป็นกรณีๆ ไป เช่น การกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสาธารณสุข ซึ่งส่วนใหญ่ มักถูก
หน่วยงานตรวจสอบ แจ้งไม่มีระเบียบ กฎหมายรองรับการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องถูกลงโทษ ทั้งทาง
วินัย ทางละเมิด และทางแพ่ง 
  4) การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล ได้แก่ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่, 
แนวโน้มการยกฐานะจากอบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ ,แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,
การเพ่ิมข้ึน หรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีผลต่อการพัฒนาที่
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ทั้งสภาพพ้ืนที่ จำนวนโครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ 
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 ๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
 ข้อสังเกต 
  1) แผนการพัฒนาท้องถิ่น ที่มาจากความปัญหา ความต้องการของประชาชน ผ่านประชาคม 
มีจำนวนโครงการ/กิจกรรม และใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่ประสงค์ที่จะให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา เมื่อนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นมาปฏิบัติ ถูกจำกัดในด้านงบประมาณแต่ละปี ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรม เมื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิ ผลการดำเนินการของแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วไม่
ประสบความสำเร็จ หรือตกเกณฑ์การประเมิน  
  2) ประชาชนยังขาดความเข้าใจและให้ความสำคัญของแผนพัฒนา โดยเฉพาะแผนหมู่บ้าน/
ชุมชน ที่ต้องดำเนินการทบทวนและจัดทำทุกปี ต้องให้เทศบาล ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดทำแผนหมู่บ้าน/
ชุมชนให้ทุกปี เมื่อดำเนินการเวทีประชาคม ตัวแทนของกลุ่มองค์กรชุมชนที่มีในชุมชน มักไม่ให้ความร่วมมือใน
การเข้าร่วมประชุม ส่งผลทำให้โครงการ/กิจกรรม ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มองค์กรในชุมชน หรือแก้ไขปัญหาที่
แท้จริงของชุมชน 
  3) ปัญหาความต้องการของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ต้องมีการดำเนินการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม หรือแก้ไข ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
 
 ข้อเสนอแนะ 
  ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน  
  ๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ควรพิจารณางบประมาณ และคำนึงถึงสถานการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
  ๓) เทศบาล ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  
  ๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่
  5) เทศบาลควรจะส่งเสริมและสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึง สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมใน
การพัฒนาท้องถิ่น ให้ออกมาในรูปแบบ ของการเสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาให้มีความ
สอดคล้องและ เหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพตามแผน
ที่กำหนดไว้ 
  6) บูรณาการและประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
เสนอ โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด รวมถึงส่วนราชการต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดำเนินโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตาม  
แผนที่กำหนดไว้ให้ได้มาก 
 


