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บทท่ี 1 
บทน า 

การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท๎องถ่ิน  เป็นการก าหนดแนวทางการพัฒนาท๎องถ่ินที่มีความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ของท๎องถ่ินในปัจจุบัน  เพื่อให๎เกิดผลที่จะน าไปสูํการบรรลุเปูาหมายนโยบายที่
ผู๎บริหารท๎องถ่ินได๎ก าหนดและน าเสนอไว๎ตํอประชาชนกํอนกระบวนการเลือกตั้ง  แตํอยํางไรก็ตาม  ในการ
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท๎องถ่ินจะไมํสามารถบรรลุผลได๎อยํางยั่งยืน หากขาดการบูรณาการกับ
ยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดในภาพรวม  ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาที่
ตอบสนองตํอปัญหา หรือศักยภาพในบางประเด็นจะต๎องอาศัยการประสานความรํวมมือระหวํางหนํวยงาน
ตําง ๆ ในทุกระดับ  ดังนั้นในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท๎องถ่ินจึงจ าเป็นต๎องมีการประสานยุทธศาสตร์
การพัฒนาในทุกระดับ  เพื่อให๎การด าเนินงานประสานสอดคล๎องและสนับสนุนกัน เพื่อแปลงนโยบายไปสูํการ
จัดท ายุทธศาสตร์พัฒนา ในบทนี้จะได๎น าเสนอประเด็นนโยบายของผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในจังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัด  นโยบายการ
พัฒนาของจังหวัด และนโยบายการพัฒนาของอ าเภอ ในรายละเอียดตํอไปนี้ 

1. นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
จากแนวคิดริเริ่มและนโยบายของ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน  (นายกุศล  ยะทา ) ซึ่งได๎

แถลงนโยบายตํอสภาองค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2555  ได๎วางกรอบนโยบาย
พัฒนาและการประสานความรํวมมือของท๎องถ่ิน แบํงเป็น 7 ด๎าน ดังนี ้
 
1.1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1) พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการคมนาคม โดยการกํอสร๎างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทํอ
ระบายน้ า และ ทางระบายน้ า 

2) พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการเกษตร โดยการจัดหาแหลํงน้ า ขุดลอก คลอง ล าห๎วย การกํอสร๎าง  
ฝาย อํางเก็บน้ า สระเก็บน้ า รางระบายน้ า ฯลฯ 

3) การให๎บริการทางด๎านโครงสร๎างพื้นฐานอื่นๆ สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ฯลฯ 
 
1.2. ด้านสังคม 

1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยูํของคนในต าบลแมํลานให๎อยูํดี มีสุข ยึดหลักตามพระ
ราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัว หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2) สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกํ ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎ติดเช้ือ โดยการรับเบี้ยยัง
ชีพอยํางทั่วถึง 

3) สํงเสริมและสนับสนุนบุคลากร เชํน ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน กรรมการหมูํบ๎าน เจ๎าหน๎าที่ 
อปพร. ให๎มีความเข๎มแข็ง 

4) สํงเสริมและพัฒนากลุํมแมํบ๎าน กลุํมเยาวชน อสม. และกลุํมสตรีทุกหมูํบ๎าน 
5) สํงเสริมการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี การมีสํวนรํวมของประชาชน ผู๎น าหมูํบ๎านแตํละหมูํบ๎าน การ

เพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพ 
6) รักษาความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน โดยการให๎มีถังขยะที่ถาวรและ

ที่ทิ้งขยะอยํางเป็นระบบ 
7) ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด ทุกชนิด 
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1.3. ด้านเศรษฐกิจ 

1) พัฒนาและสํงเสริมอาชีพหลัก อาชีพเสริม และ กลุํมอาชีพ 
2) สํงเสริมและพัฒนาอาชีพ และสร๎างรายได๎เสริมให๎กับ กลุํมแมํบ๎าน กลุํมผู๎สูงอายุ กลุํมเยาวชน อยําง

ทั่วถึง 
3) พัฒนาและสํงเสริมให๎มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค๎าพื้นบ๎าน ที่มีอยูํภายในหมูํบ๎านและต าบล โดยการ

ตั้งร๎านค๎าชุมชน เพื่อให๎เงินหมุนเวียนภายในหมูํบ๎านและต าบล 
1.4. ด้านการศึกษา 

1) พัฒนาและสํงเสริมการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ 
2) สํงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ 
3) สํงเสริมและสนับสนุนแกํ เด็กต้ังแตํระดับปฐมวัยข้ึนไป ให๎มีการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ  
4) สํงเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนมแกํ เด็ก ตั้งแตํระดับปฐมวัยเป็นต๎นไป 

 
1.5. ด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี 

1) สํงเสริมและบ ารุงรักษาประเพณีของท๎องถ่ินอยํางเหมาะสม 
2) สํงเสริมและอนุรักษ์ ศาสนสถาน ที่เคารพบูชาของท๎องถ่ินอยํางเหมาะสม 
3) สํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนรู๎จัก รักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของท๎องถ่ิน 

1.6. ด้านสาธารณสุข 
1) ปูองกัน ควบคุม และระงับโรคติดตํอที่อาจเกิดข้ึนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารสํวนต าบล 
2) สนับสนุนและประสานงานกับหนํวยงานหรือองค์กรด๎านสาธารณสุขอยํางตํอเนื่อง 
3) สํงเสริมให๎คนในต าบลมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการออกก าลังกาย โดยการจัดให๎มีการแขํงขันกีฬา

ภายในต าบลประจ าปี 
1.7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) ค๎ุมครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมภายในต าบล 
2) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึน โดยการจัดต้ังศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภายในต าบล 
3) การบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมภายในชุมชน หมูํบ๎าน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม 

มลพิษ ขยะมูลฝอย และค๎ุมครองดุแลบ ารุงรักษาปุา ที่สาธารณะ ฯลฯ 
 
2. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสังคมและวัฒนธรรม 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษาและการกีฬา 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านระบบสาธารณสุข 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเมือง-การบริหาร 
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3. ประเด็นกลยุทธ/แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน  
1.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาการใช๎ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท๎องถ่ิน 
2) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน รางระบายน้ า 
3) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนา ระบบไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ 
4) แนวทางการพัฒนาปรับปรุง พัฒนา และจัดหาแหลํงน้ า 
5) แนวทางการจัดท าและวางระบบผังเมือง 

1.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
1) แนวทางการสร๎างระบบเครือขํายการตลาด การจัดต้ังตลาดกลางและศูนย์จ าหนํายสินค๎าท๎องถ่ิน 
2) แนวทางการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพแกํประชาชน 
3) แนวทางการสํงเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด๎านเศรษฐกิจในท๎องถ่ิน 
4) แนวทางการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุํมอาชีพ ปัจจัยเกื้อหนุนด๎านเศรษฐกิจในท๎องถ่ิน 
5) แนวทางทางการสํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยว 

1.3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 
1) แนวทางการสํงเสริมกิจกรรมด๎านศาสนาและการอนุรักษ์ฟื้นฟูสถานที่ส าคัญในจังหวัดล าพูน 
2) แนวทางการสืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 
3) แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4) แนวทางการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมแกํประชาชนในท๎องถ่ิน 

1.4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) แนวทางการสร๎างจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
2) แนวทางการเฝูาระวังและปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
3) แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
4) แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

1.5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 
1) แนวทางการสํงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในท๎องถ่ิน 
2) แนวทางการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาในท๎องถ่ิน 
3) แนวทางการสํงเสริมและพัฒนาการกีฬาในท๎องถ่ิน 

1.6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 
1) แนวทางการสร๎างเสริมสุขภาพแกํประชาชน 
2) แนวทางการสํงเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุข 
3) แนวทางการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข 
4) แนวทางการสํงเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรท๎องถ่ิน 

1.7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 
1) แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร 
2) แนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร 
3) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช๎และสถนที่ปฏิบัติงาน 
4) แนวทางการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในท๎องถ่ิน 
5) แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยและสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในท๎องถ่ิน 
6) แนวทางการรักษาความสงบเรียบร๎อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ ศ 2560-2564) 

วิสัยทัศน์ : สูํความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ให๎ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยน
ผํานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได๎ปานกลางไปสูํ ประเทศที่มีรายได๎สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูํ
รํวมกันอยํางมีความสุข ประชาชนได๎รับประโยชน์สูงสุด 

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  
1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตําง 

ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยูํท าให๎การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตํอเนื่องจาก
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น๎อมน าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น ศูนย์กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน 
โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต๎องให๎ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่
มุํงสูํการเปลี่ยนผํานประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได๎ปานกลางไปสูํประเทศที่มีรายได๎สูง มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข และน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ” ของ
ประเทศ  

2. การก าหนดต าแหนํงทางยุทธศาสตร์ของประเทศ ( Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหนํงทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได๎จัดท าข้ึน ประเทศไทย
เป็นประเทศรายได๎สูงที่มีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด๎านการขนสํงและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสูํความเป็นชาติการค๎าและบริการ ( Trading and Service Nation) เป็นแหลํงผลิตสินค๎าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหลํงอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

เป้าหมาย  
1. การหลุดพ๎นจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง  
2. การพัฒนาศักยภาพคนให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร๎าง สังคมสูงวัยอยํางมี
คุณภาพ  
3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
4. การสร๎างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
5. การบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์หลัก  
1. ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
4. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  
6. ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ 
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ทิศทางกรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางท่ีส าคัญ 
1.ยุทธศาสตร์
ด๎านความ
มั่นคง 

(1) การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกคอรงระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ  
(3) การปูองกันและแก๎ไขการกํอความไมํสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ๎ 
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
(5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ  
(6) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศและกองทัพ  
(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล๎อม และการปกปูองรักษา  ผลประโยชน์แหํงชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร๎างความ
มั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้ า 
(8) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนาบมากขึ้น 

2.ยุทธศาสตร์
ด๎านการสร๎าง
ความสามารถ
ในการแขํงขัน  
 

(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได๎แกํ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร๎างความเช่ือมั่น 
สํงเสริมการค๎าและการลงทุนทั้งภาครัฐและ  เอกชน และพัฒนาประเทศสูํความเป็นชาติ
การค๎าเพื่อเป็นศูนย์กลางการค๎าและได๎ประโยชน์จากหํวงโซํมูลคําในภูมิภาคเพิ่มข้ึน  
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ได๎แกํ เสริมสร๎างฐานการผลิตการเกษตร
ให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค๎าเกษตร
และอาหารที่มีศักยภาพในการแขํงขัน และสํงเสริมเกษตรกร  รายยํอยให๎ปรับไปสูํรูปแบบ
เกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและรวมกลุํมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข๎มแข็ง  
ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ได๎แกํ พัฒนาอุตสาหกรรมสํงออกที่มี
ศักยภาพสูง สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับผู๎ประกอบการไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพในอนาคต เป็นต๎น และภาคบริการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์  การทํองเที่ยว 
ผลักดันประเทศไทยสูํการเป็นศูนย์กลางการให๎บริการสุขภาพ และสํงเสริมธุรกิจบริการที่มี
ศักยภาพ 
(3) พัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได๎แกํ พัฒนาทักษะและองค์ความรู๎ของ
ผู๎ประกอบการ  ไทยพัฒนาและยกระดับผลิต  ภาคแรงงานเพื่อสํงเสริมขีดความสามารถใน
การแขํงขันของประเทศ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมสูํสากลยกระดับศักยภาพ
ของสินค๎าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP) ไทยให๎ก๎าวไกลสูํสากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร  
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเล  ตะวันออก พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญของ
ประเทศ และพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ  
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานในด๎านการขนสํง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 
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ยุทธศาสตร ์ กรอบแนวทางท่ีส าคัญ 

2.ยุทธศาสตร์
ด๎านการสร๎าง
ความสามารถ
ในการแขํงขัน  
 

(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนา กับประเทศใน
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ สํงเสริมให๎ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ 
สํงเสริมความรํวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร๎างความมั่นคงด๎านพลังงาน อาหาร 
สิ่งแวดล๎อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติ สํงเสริมบทบาทการเป็นผู๎ประสานประโยชน์ในการ  
เช่ือมโยงและสร๎างความสมดุลของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุํมอ านาจทางเศรษฐกิจ
ตํางๆ เพิ่มบทบาทและการมีสํวนรํวมของไทยในองค์การระหวํางประเทศในการผลักดันการ
พัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุนการเปิดการค๎าเสรี และสร๎างองค์ความรู๎ด๎านการ
ตํางประเทศตํอสํวนตํางๆ และสาธารณชนไทย 

3.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและ
เสริมสร๎าง
ศักยภาพคน  
 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา
เริ่มตั้งแตํในครรภ์และตํอเนื่องไปตลอดชํวงชีวิต  
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียมและทั่วถึง  
(3) การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ด ี 
(4) การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทยให๎เอื้อตํอการพัฒนาคน 

4.ยุทธศาสตร์
ด๎านการสร๎าง
โอกาสความ
เสมอภาคและ 
เทําเทียมกัน
ทางสังคม  

(1) การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม  
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอื้อตํอการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) การสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของ
ชุมชน  
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5.ยุทธศาสตร์
ด๎านการสร๎าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต ที่
เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม  
 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุํมน้ า เน๎นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอยํางบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมในทุกภาคเศรษฐกิจ  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
(5) การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล๎อม 

6.ยุทธศาสตร์
ด๎านการปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร 
จัดการภาครัฐ 
 

(1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ  
(2) การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ  
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร๎างของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดที่เหมาะสม  
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ  
(6) การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(7) การปรับปรุงแก๎ไขกฎหมาย ระเบียบ และข๎อบังคับให๎มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล๎องกับข๎อบังคับสากลหรือข๎อตกลง ระหวํางประเทศ ตลอดจน พัฒนาหนํวยงานภาครัฐ
และบุคลากรที่มีหน๎าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให๎มีศักยภาพ 
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ประเทศไทย 4.0 โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (Thailand 4.0) 

 
“ไทยแลนด์ 4.0”  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดล

พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต๎การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน๎าคณะ
รักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ที่เข๎ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ วํา “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ” ที่มี
ภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด๎านตําง ๆ เพื่อปรับแก๎ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร๎างหนทาง
พัฒนาประเทศให๎เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมํ ๆที่เปลียนแปลงอยํางเร็ว รุนแรงใน
ศตวรรษที่ 21 ได ๎เพื่อให๎เข๎าใจ “ประเทศไทย 4.0”  ขอไลํเรียงเพื่อให๎เห็นภาพ คือ ประเทศไทยในอดีตที่
ผํานมามีการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจเป็นไปอยํางตํอเนื่องตั้งแตํ ยุคแรก ขอเรียกวํา “ประเทศไทย 1.0” เน๎น
การเกษตรเป็นหลัก เชํน ผลิตและขาย พืชไรํ พืชสวน หมู หมา กา ไกํ เป็นต๎น ยุคสอง ขอเรียกวํา “ประเทศ
ไทย 2.0” เน๎นอุตสาหกรรมแตํเป็นอุตสาหกรรมเบา เชํน การผลิตและขายรองเท๎า  เครื่องหนัง เครื่องดื่ม  
เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุํงหํม เป็นต๎น และปัจจุบัน (2559) จัดอยํูในยุคที่สาม ขอเรียกวํา 
”ประเทศไทย 3.0”  เป็นอุตสาหกรรมหนักและการสํงออก เชํน การผลิตและขาย สํงออกเหล็กกล๎า รถยนต์ 
กลั่นน ามัน แยกก๏าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต๎น แตํ ไทยในยุค 1.0  2.0 และ 3.0 รายได๎ประเทศยังอยูํใน
ระดับปานกลาง อยูํอยํางนี้ไมํได๎ ต๎องรีบพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างประเทศ จึงเป็นเหตุให๎น าไปสูํยุคที่สี ให๎รหัสใหมํ
วํา ”ประเทศไทย 4.0” ให๎เป็นเศรษฐกิจใหมํ ( New Engines of Growth) มีรายได๎สูง โดยวางเปูาหมายให๎
เกิดภายใน 5-6 ปีนี้  คล๎าย ๆ กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา เชํน 
สหรัฐอเมริกา “ A Nation of Makers ”  อังกฤษ “ Design of Innovation”  อินเดีย “ Made in India” 
หรือ ประเทศเกาหลีใต๎ที่วางโมเดลเศรษฐกิจในช่ือ “ Creative Economy”   
 

“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุํงมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต๎องการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจ 
ไปสูํ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม ”  โดยมีฐานคิดหลัก คือ 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า “โภคภัณฑ์” ไปสูํสินค๎าเชิง “นวัตกรรม ” .เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด๎วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค์ และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการ
เน๎นภาคการผลิตสินค๎า ไปสูํการเน๎นภาคบริการมากขึ้น ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการ
ท าที่มีลักษณะส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสูํการเกษตรสมัยใหมํ ที่เน๎นการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยี ( Smart Farming) โดยเกษตรกรต๎องร่ ารวยข้ึน และเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู๎ประกอบการ ( Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูํและรัฐต๎องให๎ความ
ชํวยเหลืออยูํตลอดเวลา ไปสูํการเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหมํที่มีศักยภาพสูง 
เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร๎างมูลคําคํอนข๎างต่ า ไปสูํ High Value Services และเปลี่ยน
จากแรงงานทักษะต่ าไปสูํแรงงานที่มีความรู๎ ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง 

ไทยแลนด์ 4.0 จะพัฒนาเพื่อให๎เกิดผลจริงต๎องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล๎วตํอยอดในกลุํมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย 
ดังนี้ 

1. กลุํมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เชํน สร๎างเส๎นทางธุรกิจใหมํ ( New Startups) ด๎าน
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต๎น 
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2. กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เชํน พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ  เทคโนโลยี
การแพทย์ สปา เป็นต๎น 
3. กลุํมเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุํนยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เชํน 
เทคโนโลยีหุํนยนต์ เป็นต๎น 

4. กลุํมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมตํอและบังคับอุปกรณ์ตํางๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เชํน เทคโนโลยีด๎านการเงิน อุปกรณ์เช่ือมตํอออนไลน์โดยไมํต๎องใช๎คน เทคโนโลยี
การศึกษา อี–มาร์เก็ตเพลส อี–คอมเมิร์ซ เป็นต๎น 

5. กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง  เชํน เทคโนโลยีการออกแบบ 
ธุรกิจไลฟ์สไตล์  เทคโนโลยีการทํองเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ  เป็นต๎น 

ไทยแลนด์ 4.0 การพัฒนาประเทศภายใต๎โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะส าเร็จ ใช๎แนวทาง “สาน
พลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาค
ประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตํางๆ รํวมกันระดมความคิด ผนึกก าลังกัน
ขับเคลื่อน ผํานโครงการ  บันทึกความรํวมมือ  กิจกรรม หรือ งานวิจัยตําง ๆ  โดยการด าเนินงานของ ”
ประชารัฐ ” กลุํมตํางๆ อันได๎แกํ กลุํมที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก๎กฎหมายและ
กลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแหํงอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน กลุํมที่ 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหมํและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
กลุํมที่ 3 การสํงเสริมการทํองเที่ยวและไมล์ การสร๎างรายได๎ และการกระตุ๎นการใช๎จํายภาครัฐ กลุํมที่ 4 
การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู๎น า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และกลุํมที่ 5 การ
สํงเสริมการสํงออกและการลงทุนในตํางประเทศ รวมทั้งการสํงเสริมกลุํม SMEs และผู๎ประกอบการใหมํ 
(Start Up) ซึ่งแตํละกลุํมก าลังวางระบบและก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอยํางเข๎มข๎น 

โดยสรุป กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต๎ “ประเทศไทย 4.0”  เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็น
การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต๎นในการขับเคลื่อนไปสูํการเป็นประเทศที่มั่งค่ัง 
มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร๎างเศรษฐกิจ การปฏิรูป
การวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร๎อมๆ กัน  เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคสํวนภายใต๎
แนวคิด “ประชารัฐ ” ที่ผนึกก าลังกับเครือขํายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในและ
ระดับโลก  เป็นแนวคิดทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อก๎าวเข๎าสูํโมเดล “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลใน
ปัจจุบัน จะเป็นได๎จริงแคํไหนไมํใชํคอยติดตามอยํางเดียว แตํต๎องชํวยกันทุกฝุาย คนละไม๎คนละมือตามภารกิจ
โดยเฉพาะคนในวงการศึกษาคิดวําน่ีเป็นแสงสวํางจ๎าทีเดียวที่จะท าให๎ไทย หลุดพ๎นจาก”ประเทศก าลังพัฒนา” 
กลายเป็น “ประเทศพัฒนาแล๎ว” อยํางแท๎จริง 

 
นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน ประกอบด้วย 

๑. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญ
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย  รัฐบาลจึงถือเป็นหน๎าที่ส าคัญ
ยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว๎ด๎วยความจงรักภักดีและปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ  โดยจะใช๎
มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการด าเนินการกับผู๎คะนองปาก ยํามใจหรือประสงค์ร๎าย  มุํงสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไมํค านึงถึง
ความรู๎ส านึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก  ตลอดจนเผยแพรํความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎อง
และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน  ทั้งจะสนับสนุนโครงการ
ทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สํงเสริมให๎เจ๎าหน๎าที่สถานศึกษา  ตลอดจนหนํวยงานทั้งหลายของรัฐ
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เรียนรู๎เข๎าใจหลักการทรงงาน  สามารถน าหลักดังกลําวมาประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา  
ตลอดจนเรํงขยายผลตามโครงการและแบบอยํางที่ทรงวางรากฐานไว๎ให๎แพรํหลายเป็นที่ประจักษ์และเกิด
ประโยชน์ในวงกว๎างอันจะชํวยสร๎างความสมบูรณ์พูนสุขแกํประชาชนในที่สุด 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตํางประเทศ 
๒.๑ ในระยะเรํงดํวน รัฐบาลให๎ความส าคัญตํอการเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมการเมือง

และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ  ๕  ด๎าน ได๎แกํ การบริหารจัดการชายแดน การสร๎างความมั่นคงทางทะเล  
การแก๎ไขปัญหาอาชญากรรมข๎ามชาติ  การสร๎างความไว๎วางใจกับประเทศเพื่อนบ๎าน  และการเสริมสร๎าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรํวมกันของอาเซียนโดยเน๎นความรํวมมือเพื่อปูองกัน  แก๎ไขข๎อพิพาทตําง  
ๆ และการแก๎ไขปัญหาเส๎นเขตแดนโดยใช๎กลไกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตาม
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล  

๒.๒ เรํงแก๎ไขปัญหาการใช๎ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต ๎ 
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให๎ทันสมัย มีความ

พร๎อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ  
๒.๔ เสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่วํานโยบายการตํางประเทศ

เป็นสํวนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผํนดิน  
๓. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการของรัฐ ความเหลื่อมล้ าใน

สังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย๎งและความเดือดร๎อนทั้งหลายของประชาชน จึงมีนโยบายที่จะ
ด าเนินการ  ดังนี้ 

๓.๑ ในระยะเฉพาะหน๎า จะเรํงสร๎างโอกาส อาชีพ และการมีรายได๎ที่มั่นคง แกํผู๎ที่เข๎าสูํ
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตร ีผู๎ด๎อยโอกาส และแรงงานข๎ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร๎อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน  

๓.๒ ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการค๎ามนุษย ์รวมถึงปัญหาผู๎หลบหนีเข๎าเมืองการทารุณกรรม
ตํอแรงงานข๎ามชาติ  

๓.๓ ในระยะตํอไป จะพัฒนาระบบการค๎ุมครองทางสังคม ระบบการออมและระบบ
สวัสดิการชุมชนให๎มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน  

๓.๔ เตรียมความพร๎อมเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ เพื่อสํงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือ
กิจกรรมที่เหมาะสม  

๓.๕ เตรียมความพร๎อมเข๎าสูํสังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  
๓.๖ จัดระเบียบสังคม  สร๎างมาตรฐานด๎านคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลให๎แกํ

เจ๎าหน๎าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช๎คํานิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แหํงชาติที่ได๎ประกาศไว๎แล๎ว 

๓.๗แก๎ปัญหาการไร๎ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตปุาสงวนโดยการกระจายสิทธิ
การถือครองให๎แกํผู๎ที่อยูํในพื้นที่ที่ไมํได๎รุกล้ าและออกมาตรการปูองกันการเปลี่ยนมือไปอยูํในครอบครองของผู๎
ที่มิใชํเกษตรกร  

๔. การศึกษาและเรียนรู๎ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลจะน้ าการศึกษา  ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมาใช๎สร๎างสังคมให๎เข๎มแข็งอยํางมีคุณภาพ
และคุณธรรมควบคํูกัน  ดังนี้ 

๔.๑ จัดให๎มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู ๎ 
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๔.๒ ในระยะเฉพาะหน๎า  จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให๎
สอดคล๎องกับความจ าเป็นของผู๎เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการ
กู๎ยืมเงินเพื่อการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแกํผู๎ยากจนหรือด๎อยโอกาส  

๔.๓ ให๎องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินและประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสรํวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรํวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู ๎ 

๔.๔ พัฒนาคนทุกชํวงวัยโดยสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  
๔.๕ สํงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นคร ู 
๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ  
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟ ู และเผยแพรํมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญา

ท๎องถ่ิน รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย  
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ๎านและวัฒนธรรม

สากล และการสร๎างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล  
๔.๑๐ ปลูกฝังคํานิยมและจิตส านึกที่ด ีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่

สาธารณะให๎เยาวชนและประชาชนได๎มีโอกาสแสดงออกอยํางสร๎างสรรค์ 
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด๎านสาธารณสุข  และสุขภาพของประชาชน   รัฐบาลจะวางรากฐาน  

พัฒนา และเสริมความเข๎มแข็งให๎แกํการให๎บริการด๎านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนโดยเน๎นความ
ทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

๕.๑ วางรากฐานให๎ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสํวนอยํางมี
คุณภาพโดยไมํมีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแตํละระบบ  

๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน๎นการปูองกันโรคมากกวํารอให๎ปุวยแล๎วจึงมารักษา 
สร๎างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูํที่สํวนกลางปรับระบบการจ๎างงาน  

๕.๓ เสริมความเข๎มแข็งของระบบเฝูาระวังโรคระบาด  
๕.๔ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสูํการบาดเจ็บและ

เสียชีวิต  
๕.๕ สํงเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ  
๕.๖ ประสานการท างานระหวํางภาคสํวนตําง ๆ ในสังคม  
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข  

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น ๓ ระยะ  ดังนี้ 
๖.๑ ในระยะเรํงดํวน เรํงจํายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ที่ยังค๎างอยูํกํอนที่จะ

พ๎นก าหนดภายในสิ้นปีนี้  และสานตํอนโยบายงบประมาณกระตุ๎นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบ
แหํงชาติได๎จัดท าไว๎  

๖.๒ สานตํอนโยบายงบประมาณกระตุ๎นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแหํงชาติได๎
จัดท าไว๎  

๖.๓ กระตุ๎นการลงทุนด๎วยการเรํงพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให๎มีรายได๎ที่เหมาะสมด๎วยวิธีการตําง ๆ  
๖.๕ ลดอุปสรรคในการสํงออกเพื่อให๎เกิดความคลํองตัว  
๖.๖ ชักจูงให๎นักทํองเที่ยวตํางชาติเข๎ามาเที่ยวในประเทศไทย  
๖.๗ ในระยะตํอไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให๎สอดคล๎องกัน 
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๖.๘ แก๎ปัญหาน้ าทํวมในฤดูฝนทั้งที่ทํวมเป็นบริเวณกว๎างและทํวมเฉพาะพื้นที่และปัญหา
ขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล  

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร๎างราคาเช้ือเพลิงประเภทตําง  ๆ ให๎สอดคล๎องกับต๎นทุนและให๎มีภาระ
ภาษีที่เหมาะสมระหวํางน้ ามันตํางชนิดและผู๎ใช๎ตํางประเภท  

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให๎จัดเก็บได๎อยํางครบถ๎วน  
๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดข้ึนในชํวงรัฐบาลที่ผํานมา  
๖.๑๒ ในระยะยาว พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการขนสํงและคมนาคม 
๖.๑๓ ปรับโครงสร๎างการบริหารจัดการในสาขาขนสํงที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของ

หนํวยงานระดับนโยบาย หนํวยงานก ากับดูแล และหนํวยปฏิบัติที่ชัดเจนและจัดต้ังหนํวยงานก ากับดูแลระบบ
ราง  

๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให๎มีประสิทธิภาพ  โปรํงใส  
และตรวจสอบได๎  

๖.๑๕ ในด๎านเกษตรกรรม ด าเนินการใน ๒ เรื่องใหญ ํคือ การปรับโครงสร๎างการผลิตสินค๎า
เกษตรให๎สอดคล๎องกับความต๎องการด๎วยวิธีการตําง ๆ  

๖.๑๖ ในด๎านอุตสาหกรรม สํงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล๎องกับศักยภาพพื้นฐาน
ของประเทศ  

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมให๎เข๎มแข็ง 
สามารถแขํงขันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

๖.๑๘ สํงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให๎เริ่มขับเคลื่อนได๎
อยํางจริงจัง  

๗. การสํงเสริมบทบาทและการใช๎โอกาสในประชาคมอาเซียน   การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนซึ่งจะมีผลใช๎บังคับอยํางเต็มที่  ณ สิ้นปี ๒๕๕๘ จะเกิดประโยชน์แกํประเทศไทยเป็นอยํางมาก  หาก
ประเทศไทยเตรียมการในเรื่องตําง ๆ ให๎พร๎อม ดังนี้ 

๗.๑ เรํงสํงเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค๎า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยาย
ความรํวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ๎าน 

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแขํงขันของผู๎ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล๎องกับ
ข๎อตกลงในการเคลื่อนย๎ายในด๎านสินค๎า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตตําง  ๆ ที่เปิดเสรี
มาก 

๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไมํมีทักษะ  

๗.๔ เรํงพัฒนาความเช่ือมโยงด๎านการขนสํงและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน โดยเรํงขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความรํวมมือ 

๗.๕ ตํอเช่ือมเส๎นทางคมนาคมขนสํงและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสูํแหลํง
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคําทั้งภายในประเทศและเช่ือมโยงกับอาเซียน เพื่อยกระดับ 

๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด๎านการค๎าชายแดนและโครงขํายการ
คมนาคมขนสํงบริเวณประตูการค๎า 

๘. การพัฒนาและสํงเสริมการใช๎ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา  และ
นวัตกรรม  เพื่อน าไปสูํการผลิตและบริการที่ทันสมัย ดังนี้ 

๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มคําใช๎จํายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
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๘.๒ เรํงเสริมสร๎างสังคมนวัตกรรม โดยสํงเสริมระบบการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงระหวําง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  

๘.๓ ปฏิรูประบบการให๎สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคตํอการน างานวิจัยและ
พัฒนาไปตํอยอดหรือใช๎ประโยชน์  

๘.๔ สํงเสริมให๎โครงการลงทุนขนาดใหญํของประเทศ  
๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให๎มีโครงสร๎างพื้นฐานด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด๎านการ

วิจัยและพัฒนา และด๎านนวัตกรรม 
๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร  และการสร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์กับการใช๎

ประโยชน์อยํางยั่งยืน  ดังนี้ 
๙.๑ ในระยะเฉพาะหน๎า เรํงปกปูองและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรปุาไม๎และสัตว์ปุา  
๙.๒ สํงเสริมการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยํางยั่งยืน  
๙.๓ ในระยะตํอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก๎ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึด

แนวพระราชด าริที่ให๎ประชาชนสามารถอยูํรํวมกับปุาได๎  
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให๎เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
๙.๕ เรํงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค  

๑๐. การสํงเสริมการบริหารราชการแผํนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐระบบราชการเป็นระบบที่ใหญํโตมหึมา ประกอบด๎วยบุคลากร งบประมาณและ
อ านาจตามตัวบทกฎหมาย  ตลอดจนดุลพินิจอันกว๎างขวางของเจ๎าหน๎าที่ซึ่งสามารถให๎คุณให๎โทษให๎ความ
สะดวก  หรือเป็นอุปสรรคตํอการท ามาหากินและการด ารงชีวิตได๎  การจัดอันดับความนําเช่ือถือและความ
สะดวกหรือยากงํายในการท าธุรกิจในประเทศไทยมาแล๎ว  รัฐบาลจึงมีนโยบาย  ดังนี้ 

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด๎านองค์กรหรือหนํวยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ  
ภูมิภาค และท๎องถ่ิน  

๑๐.๒ ในระยะแรก  กระจายอ านาจเพื่อให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึงบริการสาธารณะได๎
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก  

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหนํวยงานของรัฐให๎มีประสิทธิภาพ สามารถให๎บริการเชิงรุก 
๑๐.๔ เสริมสร๎างระบบคุณธรรมในการแตํงตั้งและโยกย๎ายบุคลากรภาครัฐ 
๑๐.๕ ใช๎มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังคํานิยม คุณธรรม จริยธรรม  และจิตส านึกใน

การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข๎าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให๎มีกฎหมายเพื่อให๎ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ๎อนในภาครัฐทุกระดับ 
๑๐.๗ สํงเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือขํายตําง ๆ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสังคมที่อารยะ การยึดหลักนิติธรรม  ดังนี้ 
๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน๎า  จะเรํงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและ

กฎหมายอื่น ๆ ที่ล๎าสมัย ไมํเป็นธรรม ไมํสอดคล๎องกับความตกลงระหวํางประเทศ  
๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหนํวยงานที่มีหน๎าที่ให๎ความเห็นทางกฎหมายและจัดท ากฎหมายให๎

สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางรวดเร็ว  
๑๑.๓ ในระยะตํอไปจัดต้ังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง

ของรัฐ 
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๑๑ .๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู๎ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช๎เพื่อเรํงรัดการ
ด าเนินคดีทุกขั้นตอนให๎ 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการชํวยเหลือทางกฎหมายและคําใช๎จํายแกํประชาชนที่ไมํได๎รับ
ความเป็นธรรม 

๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปูองกันการฟอกเงินมาใช๎ในการปูองกันและ
ปราบปรามผู๎มีอิทธิพลและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มี  9  ด้าน  ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมในสังคม  
2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางยั่งยืน   
3  ยุทธศาสตร์ความเข๎มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจสูํการเติบโตอยํางมีคุณภาพและยั่งยืน 
5  ยุทธศาสตร์การสร๎างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
6  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน   
7. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ เพื่อให๎เกิดประโยชน์ตํอประชาชนอยํางแท๎จริง 
8. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให๎เกิดความมั่นคงอยํางทัดเทียมใน

อาเซียนและประชาคมโลก 
   9. ยุทธศาสตร์การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด และการทุจริตอยํางยิ่งยืน 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อสํวนรวม  
3. กตัญญ ูตํอพํอแมํ ผู๎ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝุหาความรู๎ หมั่นศึกษา เลําเรียน ทั้งทางตรงและทางอ๎อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีตํอผู๎อื่น เผื่อแผํและแบํงปัน  
7. เข๎าใจ เรียนรู๎ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต๎อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู๎น๎อยรู๎จักการเคารพผู๎ใหญํ  
9. มีสต ิรู๎ตัว รู๎คิด รู๎ท า รู๎ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัว  
10. รู๎จักตนเองอยูํได๎โดยใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ  

พระเจ๎าอยํูหัว รู๎จักอดออมไว๎ใช๎เมื่อยามจ าเป็น มีไว๎พอกินพอใช๎ ถ๎าเหลือก็แจกจําย จ าหนําย และขยายกิจการ 
เมื่อมีความพร๎อม โดยมีภูมิคุ๎มกันที่ดี  

11. มีความเข๎มแข็งทั้งรํางกายและจิตใจ ไมํยอมแพ๎ตํออ านาจฝุายตําง ๆ  หรือกิเลส  มีความละอาย
เกรง กลัวตํอบาป ตามหลักของศาสนา  

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของสํวนรวม และตํอชาติ มากกวําผลประโยชน์ของตนเอง 
 
นโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน ” 

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน มุํงขับเคลื่อนงานส าคัญ 10 เรื่อง ดังนี้  1) สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง ด๎วย
การสร๎างความสามัคคี ปรองดอง จัดให๎มีการท าสัญญาประชาคมให๎เป็นที่ยอมรับของทุกฝุาย เพื่อรับรู๎และ
ปฏิบัติตามรํวมกัน   2) คนไทยไมํทิ้งกัน ด๎วยการดูแลผู๎มีรายได๎น๎อย โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ผู๎ที่ลงทะเบียน
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหํงรัฐ  3) ชุมชนอยูํดีมีสุข ด๎วยการพัฒนาความเป็นอยูํ อาชีพ และรายได๎
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ให๎แกํ ประชาชน ผํานการปฏิรูปโครงสร๎างการผลิตภาคการเกษตร และการทํองเที่ยว  โดยชุมชน  4) วิถีไทย
วิถีพอเพียง ด๎วยการสํงเสริมให๎น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการด าเนินชีวิต รวมทั้งเสริมสร๎าง
วินัยการออมในทุกชํวงอายุ  5) รู๎สิทธิ รู๎หน๎าที่ รู๎กฎหมาย ด๎วยการให๎ความรู๎แกํประชาชน ในเรื่อง สิทธิ หน๎าที่ 
และกฎหมาย เพื่อการเป็นพลเมืองที่ดี   6) รู๎กลไกการบริหารราชการ ด๎วยการให๎ความรู๎แกํประชาชน ทั้ง
เรื่องกลไกการบริหารราชการแผํนดินแตํละระดับ และการบริหารงบประมาณ ที่มุํงประโยชน์แกํประชาชน  7) 
รู๎รักประชาธิปไตยไทยนิยม ด๎วยการให๎ความรู๎กับประชาชนเกี่ยวกับ ระบอบการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และหลักธรรมาภิบาล  8) รู๎เทําทันเทคโนโลยี ด๎วย
การให๎ความรู๎แกํประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยี ให๎ความส าคัญตํอการเข๎าถึงข๎อมูลที่ถูกต๎องผํานโครงการส าคัญ 
เชํน เน็ตประชารัฐ เป็นต๎น  9) รํวมแก๎ไขปัญหายาเสพติด ด๎วยการบูรณาการทุกภาคสํวนในการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติดอยํางครบวงจร และ 10) งานตามภารกิจของสํวนราชการ/หนํวยงาน (Function)   
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แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน  
   (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 4 ปี รอบใหมํ (พ.ศ. 2561-2564) ได๎ด าเนินการ                         
ตามกระบวนการข้ันตอนที่ก าหนด รวมทั้งการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยการบริหารงานจังหวัด                    
และกลุํมจังหวัด พ.ศ.2551  

 แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน (พ.ศ. 2561-2564) มีการทบทวนเพื่อให๎สอดคล๎องกับนโยบาย                       
ของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12                      
แผนพัฒนาภาค รวมทั้งสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให๎สามารถก าหนดทิศทางการพัฒนา                                    
ในระยะ 4 ปี ให๎มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนให๎บรรลุยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว๎                  
จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามองค์ประกอบตํางๆ ดังนี้ 

แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน  

1. วิสัยทัศน์ :  เมืองแห่งความสุข  บนความพอเพียง 
 

1.1 นิยามวิสัยทัศน์ 
      “เมืองแหํงความสุข บนความพอเพียง” หมายถึง “ประชาชนในจังหวัดล าพูนมีความสุขจาก

คุณภาพชีวิตและอยูํในสภาวะแวดล๎อมที่ดี” 
 

1.2 ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์  
      ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์แบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้  

(1) ตัวช้ีวัดความสุข   
(2) ตัวช้ีวัดความพอเพียง  
โดยการวัดความสุขของประชาชนในจังหวัดจากคุณภาพชีวิต อ๎างอิงตัวช้ีวัดที่ปรับปรุงจากดัชนี

คุณภาพชีวิต ของคณะกรรมการอ านวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พชช. (2558)  ซึ่งสามารถ
ใช๎ข๎อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข๎อมูลพื้นฐาน  และได๎น าเอา แนวคิดคุณภาพชีวิต (quality of life)                         
ของ OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) มาปรับปรุงให๎
สอดคล๎องกับบริบทเฉพาะของจังหวัดล าพูน โดยแบํงออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

1) ความจ าเป็นข้ันพื้นฐาน       
2) การพัฒนาทุนมนุษย์  
3) การเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
5) คุณธรรมและความสามัคคีของคนในสังคม  

มีรายละเอียดตัวช้ีวัดภายในแตํละหมวดแยกตามประเด็นความสุขและความพอเพียง ดังนี้ 
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 ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน พ.ศ. 2561 – 2564 
 

ตัวชี้วัด ความสุข ความพอเพียง 
หมวดท่ี 1 ความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน (Basic living needs)   

1.1 ร๎อยละของสถานพยาบาลที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ HA  (มีภูมิคุ๎มกัน) 
1.2 ร๎อยละของครัวเรือนที่เข๎าถึง น้ าเพื่ออุปโภคบริโภค ไฟฟูา และ 
อินเตอร์เนต 

 (มีภูมิคุ๎มกัน) 

1.3 ร๎อยละของครัวเรือนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย สะอาด ถูก
สุขลักษณะ  และ ไมํถูกรบกวนจากมลพิษ 

 (มีภูมิคุ๎มกัน) 

1.4 ร๎อยละของครัวเรือนที่มีความอบอุํน ภูมิคุ๎มกัน และ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน  

 (มีภูมิคุ๎มกัน) 

หมวดท่ี 2 การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human capital development)   

2.1 จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุระหวําง 15-59 ป ี   (มีความรู๎) 
2.2 ร๎อยละเด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไมํได๎ เรียนตํอและยังไมํมี
งานท าได๎รับการฝึกอบรมด๎านอาชีพ 

  (มีความรู๎) 

2.3 สัดสํวนคนอายุ 15 -60 ปีเต็ม อําน เขียน ภาษาไทย และคิดเลข
อยํางงํายได๎  

  (มีความรู๎) 

2.4 ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน)   

หมวดท่ี 3 การเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
(Economic Growth and Stability) 

  

3.1 อัตรารายได๎ของครัวเรือนตํอหัวเฉลี่ย (บาท/คน/ครัวเรือน)   

3.2 อัตราการออมของครัวเรือนตํอหัวเฉลี่ย (บาท/คน/ครัวเรือน)  (พอประมาณ) 
3.3 อัตราสํวนหนี้ตํอรายได๎ของครัวเรือนเฉลี่ย* (ร๎อยละ)  (พอประมาณ) 
3.4 อัตราการวํางงาน* (ร๎อยละ)   

3.5 สัดสํวนของประชากรที่อยูํใต๎เส๎นความยากจน  (ร๎อยละ)   

3.6 คําสัมประสิทธ์ิการกระจายรายได๎ (คําสัมประสิทธ์ิ จีนี)่   

หมวดท่ี 4 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
(Energy & Environmental Preservation) 

  

4.1 อัตราเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปุาในจังหวัด   

4.2 สัดสํวนปริมาณขยะในจังหวัดตํอประชากร   

4.3 สัดสํวนการใช๎ไฟฟูา และ น้ ามันเช้ือเพลิงของครัวเรือน  (พอประมาณ) 
4.4 สัดสํวนการใช๎ไฟฟูา และ น้ ามันเช้ือเพลิงของอุตสาหกรรม  (พอประมาณ) 

หมวดท่ี 5 คุณธรรมและความสามัคคีของคนในชุมชน  
(Community Moral and Solidarity) 

  

5.1 จ านวนหมูํบ๎านศีล 5 ตัวอยําง   (มีคุณธรรม) 
5.2 จ านวนคนในครัวเรือนมีสํวนรํวมท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน ์   (มีคุณธรรม) 
5.3 สัดสํวนผู๎สูงอายุ คนพิการ ได๎รับการดูแลจากครอบครัว หรือ 
สังคม 

  (มีคุณธรรม) 
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2. พันธกิจ (Missions) 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดล าพูน ปี พ.ศ.2561 – 2564 มีพันธกิจ 6 ด๎าน ดังนี้ 
(1) สํงเสริม ยกระดับ และ พัฒนาหัตถกรรมในจังหวัดล าพูน ด๎วยนวัตกรรมอยํางสร๎างสรรค์ 
(2) สร๎างมูลคําเพิ่ม ให๎สินค๎าเกษตรด๎วยมาตรฐานความปลอดภัย อยํางปราดเปรื่อง 
(3) สร๎างมูลคําเพิ่มและกระจายรายได๎จากการทํองเที่ยวในจังหวัดล าพูน บนฐานวัฒนธรรมอยําง

ยั่งยืน 
(4) ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดล าพูน อยํางเทําเทียม 
(5) อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม อยํางสมดุล 
(6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับสรรถนะของบุคลากรให๎มีคุณภาพ  

บูรณาการการท างานระหวํางหนํวยงาน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน เพื่อยกระดับ 
ความสามารถในการแขํงขันของจังหวัด 

3. ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategies) (เรียงตามล าดับความส าคัญ)  
(1) เมืองหัตถ นวัตกรรม สร๎างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) 
(2) เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) 
(3) เมืองจุดหมายปลายทางแหํงการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม  

(Cultural Experience Destination) 
(4) เมืองแหํงคุณภาพชีวิต (Quality of Life)  
(5) เมืองนิเวศน์ (Eco - Town) 
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4. เป้าประสงค์รวม 
เป้าประสงค์ 1 การเติบโตของรายได๎ของครัวเรือน (household income) และการจ๎างงาน 

(employment) ที่เกิดจากการพัฒนาสินค๎าหัตถกรรมด๎วยความคิดสร๎างสรรค์ 
และนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ 2 การเติบโตของรายได๎ของครัวเรือน (household income) และการจ๎างงาน 
(employment) ที่เกิดจากการพัฒนาสินค๎าเกษตรที่ได๎รับการยกระดับมาตรฐาน 
ความปลอดภัยและเทคโนโลย ี 

เป้าประสงค์ 3 การเติบโตของรายได๎ของครัวเรือน (household income) และการจ๎างงาน 
(employment) ที่เกิดจากการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกชํวงวัย (ปฐมวัย แรงงาน ผู๎สูงอายุ และ 
ผู๎ด๎อยโอกาส) 

เป้าประสงค์ 5 เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอยํางยั่งยืน  

5. จุดเน้นต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 
เพื่อให๎การพัฒนาจังหวัดล าพูนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได๎มีการ

ก าหนด 
ต าแหนํงเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาให๎จังหวัดล าพูนมีความได๎เปรียบในการแขํงขัน ตามจุดเดํนของจังหวัด                    
และสอดคล๎องกับบริบทภายนอก ที่เป็นโอกาสในการพัฒนาจังหวัดล าพูน จึงมีการก าหนดจุดเน๎นต าแหนํง                           
ทางยุทธศาสตร์ (Strategic positioning) ใน 3 ด๎าน ดังนี ้

1. เมืองหัตถ นวัตกรรม สร๎างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) 
2. เมืองเกษตรปลอดภัย (Safe Agriculture) 
3. เมืองจุดหมายปลายทางการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม  

6. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายการพัฒนา และกลยุทธ์   

6.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft 
Innopolis) 

6.1.1 ที่มาและทิศทางในการพัฒนา :  
จังหวัดล าพูนมีศักยภาพและความโดดเดํนทางด๎านศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา ที่สืบทอดมายาวนานโดย

ปัจจุบันยังมีการถํายทอดภูมิปัญญา จนเป็นสินค๎าหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะผ๎าฝูายทอมือพื้นบ๎าน
ของกลุํมชาติพันธ์ุตํางๆ อาทิ ผ๎าฝูายยกดอก ผ๎าฝูายลายโบราณ ผ๎าทอกะเกรี่ยง ผ๎าทอไทลื้อ                             
และผ๎าไหมยกดอกอันเป็นที่ยอมรับ และได๎รับการจดทะเบียนสิ่งบํงช้ีทางภูมิศาสตร์ และมีการอนุรักษ์ 
ถํายทอดสูํคนรุํนถัดไปผํานสถาบันผ๎าทอมือหริภุญชัย และกลุํมวัฒนธรรมพื้นบ๎านในอ าเภอตํางๆ นอกจากนี้ยัง
มีฝีมือ ด๎านงานไม๎แกะสลัก และอีกมากมาย ภายใต๎การผลักดันผํานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ผลิตภัณฑ์เดํน                                
สินค๎าล าพูนแบรนด์ สร๎างรายได๎ปีละไมํน๎อยกวํา 1,000 ล๎านบาท  

จากศักยภาพดังกลําว จึงสนับสนุนสํงเสริมการใช๎ความคิดสร๎างสรรค์เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มให๎สินค๎า หัตถ
อุตสาหกรรม และน านวัตกรรมมาใช๎พัฒนาสินค๎าหัตถอุตสาหกรรมให๎มีความสามารถในการแขํงขัน                         
และสร๎างมูลคําเพิ่ม โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางของผ๎าทอ และสินค๎าหัตถ นวัตกรรม สร๎างสรรค์ 
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6.1.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
  (1) จ านวนสถานศึกษาที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนด๎านหัตถอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์                   
เพิ่มข้ึนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 25 (คําเปูาหมายร๎อยละ 6.25 ตํอปี) 
     (2) จ านวนผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมที่ได๎รับการพัฒนาสูํตลาดรูปแบบใหมํ                                
เชิงนวัตกรรมสร๎างสรรค์ 24 ผลิตภัณฑ์ (คําเปูาหมาย 6 ผลิตภัณฑ์ตํอปี)   
     (3)  จ านวนผู๎ผลิต/ผู๎ประกอบการหัตถอุตสาหกรรมได๎รับการพัฒนาศักยภาพด๎านการตลาด                             
นวัตกรรมสร๎างสรรค์ที่มีคุณภาพ จ านวน 100 คน (คําเปูาหมาย 25 คนตํอปี)     

(4) ยอดจ าหนํายผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ OTOP และผลิตภัณฑ์จังหวัด 
เพิ่มข้ึนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 10 (คําเปูาหมายร๎อยละ 2.5 ตํอปี) 
 

 

6.1.3 กลยุทธ์  
 1. เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันให๎แกํบุคลากรและผู๎ประกอบการ โดยการจัดการ             

องค์ความรู๎และทักษะการบริหารจัดการ 
 2. พัฒนากระบวนการผลิตด๎วยนวัตกรรม    

 3.สร๎างมูลคําเพิ่มทางการตลาด โดยการบริการจัดการด๎านการตลาดในเชิงรุก  
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6.1.4 ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain strategies) 
หํวงโซํคุณคํา (Value Chain) กิจกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการน าผลผลิตหรือบริการ                       

ตั้งแตํเริ่มต๎นจนถึงผู๎บริโภคและสิ้นสุดการใช๎ประโยชน์ของสินค๎าและบริการ 
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6.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture) 

6.2.1 ที่มาและทิศทางในการพัฒนา :  
ศักยภาพในภาคการเกษตร ถือวําจังหวัดล าพูนเป็นแหลํงผลิตสินค๎าเกษตรที่ส าคัญ                       

ทั้งพืชไรํ พืชสวน (ล าไย มะมํวง ข๎าว พืชผัก) สินค๎าปศุสัตว์ (สุกร โคนม) และโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป                               
เอื้อตํอการเป็นฐานการผลิตสินค๎าเกษตรสีเขียว ซึ่งก าลังเป็นที่ต๎องการของกลุํมผู๎บริโภค แตํเกษตรกรยังขาด
พื้นฐานและการให๎ความส าคัญในการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัยอยํางเป็นระบบ รวมทั้งการพัฒนาแหลํงน้ าและ
ที่ดินและปัจจัยการผลิตอื่นๆ ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรให๎ก๎าวไปสูํเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart 
farmers) การรวมกลุํมการผลิตในรูปแบบเกษตรแปลงใหญํ ตลอดจนการสร๎างทิศทางการเพาะปลูกและ
พัฒนาคุณภาพล าไยล าพูนให๎มีทิศทางทางการตลาดที่ชัดเจน ได๎แกํ การผลิตล าไยคุณภาพผลโตเพื่อการแปร
รูป และการผลิตล าไยปลอดภัยและอินทรีย์ เพื่อพัฒนาสูํล าไยพรีเมี่ยม ส าหรับการจ าหนํายเพื่อการบริโภคสด 
(โดยการอนุรักษ์ ฟื้นฟูล าไยล าพูนที่เป็นที่รู๎จัก คือ พันธ์ุสีชมพู พันธ์ุเบี้ยวเขียว และพันธ์ุแห๎ว) การสร๎างกลไก
การผลิตและการตลาดแบบครบวงจร โดย smart farmers และการสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
สนับสนุนการผลิตตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร๎างความสามารถในการแขํงขันและมูลคําเพิ่มทางการตลาด  

6.2.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
(1) จ านวนแปลงล าไยที่ได๎รับการรวมกลุํมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญํเพื่อการแปรรูป 

เพิ่มข้ึน จ านวน 800 ไรํ (คําเปูาหมาย จ านวน 200 ไรํตํอปี) 
(2) จ านวนการขยายพื้นที่เพาะปลูกล าไยพันธ์ุพื้นเมือง ( พันธ์ุสีชมพู พันธ์ุเบี้ยวเขียวและพันธ์ุแห๎ว) 

เพื่อสํงเสริมและพัฒนาเป็นล าไยพรีเมี่ยมรองรับการตลาดเพื่อการบริโภคสดเพิ่มข้ึนจ านวน                            
200 ไรํ (คําเปูาหมาย จ านวน 50 ไรํตํอปี)  

(3) จ านวนพื้นที่เพาะปลูกข๎าวพันธ์ุดีเพิ่มข้ึน 1,000 ไรํ (คําเปูาหมาย 250 ไรํตํอปี)  
(4) ความส าเร็จในการสร๎างเครือขํายผู๎ผลิต/ผู๎ประกอบการสินค๎าพืชผักเกษตรปลอดภัย/สินค๎าเกษตร

อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจังหวัดล าพูนเพิ่มข้ึน 200 ราย (คําเปูาหมาย 50 รายตํอปี)    
(5) รายได๎จากการจ าหนํายสินค๎าเกษตรปลอดภัย/สินค๎าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ 

แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดล าพูนเพิ่มข้ึนปีละ 5,000,000 บาท 
(6) จ านวนเกษตรกรที่ผํานการอบรมเกษตรสีเขียวเพิ่มข้ึน 1,000 คน (คําเปูาหมาย 250 คนตํอปี) 

  
6.2.3 กลยุทธ์  
 1. พัฒนาปัจจัยการผลิตเพื่อรองรับเกษตรสีเขียว 
 2. พัฒนาระบบเกษตรสีเขียวด๎วยนวัตกรรม  

 3. สร๎างมูลคําเพิ่มทางการตลาด โดยการบริหารจัดการด๎านการตลาดในเชิงรุก 
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6.2.4 ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain strategies) 
  หํวงโซํคุณคํา ( Value Chain) กิจกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการน าผลผลิตหรือบริการ                      

ตั้งแตํเริ่มต๎นจนถึงผู๎บริโภคและสิ้นสุดการใช๎ประโยชน์ของสินค๎าและบริการ 

 



 

~ 23 ~ 
 

6.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์    
     วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

6.3.1 ที่มาและทิศทางในการพัฒนา :  
จังหวัดล าพูนมีความโดดเดํนทางด๎านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน                              

และมีความโดดเดํนของการเป็นเมืองโบราณที่มีอายุ 1,300 กวําปี ยังคงมีแหลํงโบราณสถาน และความ
เป็นมาที่นําศึกษา นับได๎วําเป็นแหลํงเรียนรู๎ต๎นธารแหํงอารยะธรรมของล๎านนา หรือบางทํานก็เรียกวํา แสง
แรกแหํงล๎านนา มีศักยภาพในการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเช่ือมโยงการทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติและ
การเกษตร เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จึงมุํงเน๎นพัฒนาการเป็น
เมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์ด๎านวัฒนธรรมและการเป็นแหลํงเรียนรู๎ 
ศึกษาดูงานเชิงวัฒนธรรม และเพื่อให๎การขับเคลื่อนบรรลุตามยุทธศาสตร์จึงมุํงเน๎นการพัฒนาบุคลากรให๎มี
ความรู๎ความสามารถ ในการวางแผนและจัดการการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรมล๎านนา พัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน สาธารณูปโภคเพื่อการทํองเที่ยวที่สะดวกปลอดภัย  พัฒนาแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
การทํองเที่ยวตามปฏิทินงานที่ส าคัญในรอบปี  สํงเสริมและพัฒนาชุมชนทํองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม รองรับ
การทํองเที่ยวแบบพ านักอาศัยแบบระยะสั้นและระยะยาว สํงเสริมและพัฒนากิจกรรมการทํองเที่ยวเพื่อสร๎าง
ประสบการณ์ ที่ประทับใจแกํนักทํองเที่ยวและผู๎เยี่ยมเยือน และเช่ือมโยงการตลาดเชิงรุกรํวมกับ ททท. และ
ภาคเอกชน เพื่อสร๎างความโดดเดํนและจูงใจในการพัฒนาสูํจุดหมายปลายทางแหํงการทํองเที่ยวเชิง
ประสบการณ์วัฒนธรรม 

6.3.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
(1) จ านวนผู๎ผํานการอบรมหลักสูตรอบรมด๎านการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์ 

วัฒนธรรม จ านวน 360 คน (คําเปูาหมาย 90 คนตํอปี)  
(2) จ านวนโปรแกรมการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ 

ล าพูน 12 เดือน 12 โปรแกรม  
(3) จ านวน ชุมชนเพื่อการทํองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรมได๎รับการพัฒนา 8 ชุมชน                   

(คําเปูาหมาย 2 ชุมชนตํอปี)  
(4) จ านวนนักทํองเที่ยวเพิ่มข้ึนร๎อยละ 5 (คําเปูาหมายร๎อยละ 1.25 ตํอปี)  
(5) คําใช๎จํายเฉลี่ยของนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาในพื้นที่จังหวัดล าพูนเพิ่มข้ึน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5  (คํา

เปูาหมายร๎อยละ 1.25 ตํอปี)  
 
6.2.3 กลยุทธ์  

(1) สร๎างโปรแกรมการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม เช่ือมโยงกับการทํองเที่ยว                        
เชิงธรรมชาติและการเกษตร 

(2)  พัฒนาบุคลากรการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม และการจัดการความรู๎                        
เพื่อการทํองเที่ยวอยํางเป็นระบบ 

(3) พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและแหลํงทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพมาตรฐานรองรับนักทํองเที่ยวทุกกลุํมวัย 
(4) พัฒนาชํองทางการตลาดและสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
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     6.3.4 ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain strategies) 
     หํวงโซํคุณคํา (Value Chain) กิจกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการน าผลผลิตหรือบริการ                

ตั้งแตํเริ่มต๎น จนถึงผู๎บริโภคและสิ้นสุดการใช๎ประโยชน์ของสินค๎าและบริการ  
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6.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 

6.4.1 ที่มาและทิศทางในการพัฒนา :  
 ถึงแม๎วําล าพูนจะเป็นจังหวัดเล็กๆ แตํสภาพความหลากหลายทางสังคมและการเป็นจุด

เช่ือมตํอของจังหวัดใกล๎เคียง และมีโครงขํายการคมนาคมที่เช่ือมโยงทุกด๎านของพื้นที่ ประกอบกับประชากร
แรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 900 กวําโรงงาน กลุํมแรงงานชาวตํางชาติภาคการเกษตรตาม
ฤดูกาลผลิต จังหวัดล าพูนจึงมีประชากรแฝงเพิ่มข้ึนจ านวนเกือบ 100,000 คน และชํวงอายุของประชาชน
ชาวจังหวัดล าพูนที่เข๎าสูํวัยผู๎สูงอายุเป็นจ านวนมาก การพัฒนาคนในทุกชํวงวัย และการสร๎างความมั่นคง
ปลอดภัยให๎แกํประชาชนที่อยูํอาศัยในพื้นที่ทุกกลุํมจึงมีความส าคัญอยํางยิ่ง เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
สังคมอยํางยั่งยืน 

6.4.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
(1) จ านวนชุมขนที่มีระบบการดูแลผู๎สูงอายุและพิการโดยชุมชนแบบบูรณาการ เพิ่มข้ึนไมํน๎อยกวํา 

36 แหํง (คําเปูาหมาย จ านวน 9 แหํงตํอปี) 
(2) จ านวนนักเรียนเยาวชนที่ด๎อยโอกาส ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคมได๎รับการ

สํงเสริมการเรียนรู๎ทักษะและสํงเสริมพัฒนาอาชีพเพิ่มข้ึนร๎อยละ 4 (คําเปูาหมาย ร๎อยละ 1 ตํอปี) 
(3) จ านวนชุมชนต๎นแบบในการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มข้ึนร๎อยละ 10 จาก

จ านวนต าบลทั้งสิ้น 51 ต าบล (คําเปูาหมาย ร๎อยละ 2.5 ตํอปี) 
(4) จ านวนเครือขํายสหวิชาชีพและภาคประชาชนตํอต๎านการค๎ามนุษย์เพิ่มข้ึน 8 เครือขําย (คํา

เปูาหมาย 2 เครือขํายตํอปี) 
(5) สัดสํวนของปัญหาสังคมด๎านคดียาเสพติดลดลงร๎อยละ 2.5 (คําเปูาหมาย ร๎อยละ 0.625 ตํอปี)  
(6) จ านวนหมูํบ๎าน/ชุมชนได๎รับการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานเพิ่มข้ึนร๎อยละ 20 (คําเปูาหมาย 

ร๎อยละ 5 ตํอปี)   
 

6.4.3 กลยุทธ์  
(1) ปลูกจิตส านักรักบ๎านและชุมชน เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตท๎องถ่ินที่ดีงาม 
(2) สร๎างโอกาสและพัฒนาพัฒนาภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุํมวัย 
(3) พัฒนาสังคมนําอยูํ สูํความยั่งยืน  
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     6.4.4 ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain strategies) 
      หํวงโซํคุณคํา (Value Chain) กิจกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการน าผลผลิตหรือบริการ         

ตั้งแตํเริ่มต๎นจนสิ้นสุดกระบวนการ  
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6.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาสู่เมืองนิเวศน์ (Eco-town) 

6.4.1 ที่มาและทิศทางในการพัฒนา :  
จังหวัดล าพูนถือวํามีความหลากหลายและสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม แตํในห๎วง

ที่ผํานมาจ านวนพื้นที่ปุาไม๎ยังอยูํในคําเฉลี่ยในระดับเกณฑ์กลางของคํามาตรฐานที่ก าหนด ประกอบกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ ายังไมํเป็นระบบเทําที่ควร อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งในเขตและ
นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจ านวน 900 กวําโรงงาน จึงจ าเป็นจะต๎องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาของจังหวัด อยํางยั่งยืนตํอไป   

6.4.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
(1) จ านวนพื้นที่ปุาไม๎ที่ได๎รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มข้ึน 400 ไรํ  

(คําเปูาหมาย 100 ไรํตํอปี) 
(2)มีการฟื้นฟูและพัฒนาแหลํงน้ า (แมํน้ า ล าคลอง ห๎วย ฝาย ระบบสํงน้ า)เพิ่มข้ึน 80 แหํง (คํา

เปูาหมาย 20 แหํงตํอปี) 
(3) ผลการด าเนินการปูองกันและแก๎ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่

ก าหนด (คํา PM10, จุด Hotspot, จ านวนวันที่อากาศโปรํงใส) 
(4) จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่เข๎าสูํระบบอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มข้ึน 320 ราย (คํา

เปูาหมาย 80 รายตํอปี) 
(5) จ านวนเครือขํายด๎านทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการปูองกันและแก๎ไขปัญหา 

ภัยธรรมชาติเพิ่มข้ึน 16 เครือขําย (คําเปูาหมาย จ านวน 4 เครือขํายตํอปี)  
  
6.4.3 กลยุทธ์  
  (1) อนุรักษ์ฟื้นฟูและใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยํางมีคุณคํา  

(2) เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให๎เข๎มแข็งในการดูแลรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล๎อม 

(3) การใช๎นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการและเป็นฐานการพัฒนาอยํางยั่งยืน  
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     6.4.4 ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain strategies) 
      หํวงโซํคุณคํา (Value Chain) กิจกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการน าผลผลิตหรือบริการ         

ตั้งแตํเริ่มต๎นจนสิ้นสุดกระบวนการ  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดล าพูนและ 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน  

 
- วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
   ในเขตจังหวัดล าพูน  

“ล าพูน : นครแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” 
 ( Lamphun : The  City  of  Community  Cultural  Capital, LCC ) 

- พันธกิจ 
  พันธกิจด้านการเตรียมเมือง 
พันธกิจท่ี 1.  ด้านการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน  : 
การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานวัฒนธรรมชุมชน  ความเช่ือ  ศรัทธาและ
ความรู๎  พัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให๎มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ  ให๎เป็นสังคมแหํง
ดุลยภาพ สุข สงบ เข๎มแข็ง เช่ือมโยงฐานความรู๎ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถ่ินกับการพัฒนาในทุกมิติของ
สังคม 

พันธกิจด้านการแต่งเมือง 
พันธกิจท่ี 2 ด้านการพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์  : การพัฒนาภูมินิเวศ

วัฒนธรรม ชุมชนบนฐานอารยธรรม “หริภุญชัย” (ความเช่ือและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา)  การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานที่สอดคล๎องตามผังเมือง  โดยต๎องรักษารากและคุณคําวัฒนธรรมไว๎ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร๎าง
ความมั่นคง สมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมด๎วยกระบวนการมีสํวนรํวม โดยใช๎ความรู๎ภูมิ
ปัญญาท๎องถ่ิน และแนวทางการจัดการแบบชุมชนเป็นฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท๎องถ่ิน 

 พันธกิจด้านการเปิดเมือง 
พันธกิจท่ี 3. ด้านการพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ : การพัฒนาให๎

เป็นศูนย์กลางและผู๎น าเรื่องการจัดการทุนวัฒนธรรมชุมชนเพื่อความยั่งยืน สํงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจท๎องถ่ิน สูํ
เศรษฐกิจ สีเขียว และเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม ทํองเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม โดย
ใช๎ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเป็นฐานในการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับสินค๎าและบริการ เน๎นฐานการผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม ไมํสํงผลกระทบ ทางลบตํอวิถีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 

 
- เป้าประสงค์ 

สร๎างคุณคําให๎ชุมชนเห็นประโยชน์ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพิ่มมูลคํา น าทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ไป
ใช๎สร๎างความมั่งค่ังและแบํงปันผลประโยชน์แกํคนในชุมชน และการจัดการตนเองแล๎วสํงตํอจากรุํนสูํรุํน  
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- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1   : การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน มีแนวทางการพัฒนา   ดังน้ี 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอปท./ชุมชน และประชาชนในท๎องถ่ินในการจัดการตนเอง 
2. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประชาชน 
3. เสริมพลังและสร๎างโอกาสความเทําเทียมในสังคม 
4. ท๎องถ่ินธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีสํวนรํวม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  :   การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์   มีแนวทาง  การ

พัฒนา ดังน้ี 
     1. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานที่สอดคล๎องกับภูมิสถาปัตย์  

    2. พัฒนาภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ บนพื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม  
    3. พัฒนาให๎เป็นเมืองสีเขียว  และเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
    4. พัฒนาผังเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  : การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม  สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์  มีแนวทาง

การพัฒนา ดังน้ี 
    1. สร๎างคุณคําภูมิปัญญาท๎องถ่ิน ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจชุมชน  

   2. สร๎างสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม  ท าการตลาด สร๎างภาพลักษณ์สูํสากล 
  3. สํงเสริมการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทางการค๎าการลงทุน และระบบฐานข๎อมูล 
   4. ศูนย์กลางทางการทํองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม  

- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน   
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทาง

วัฒนธรรมชุมชน 
พันธกิจท่ี 1  ด้านการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม

ชุมชน  : การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานวัฒนธรรมชุมชน  ความเช่ือ  
ศรัทธาและความรู๎  พัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให๎มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ  ให๎เป็น
สังคมแหํงดุลยภาพ สุข สงบ เข๎มแข็ง เช่ือมโยงฐานความรู๎ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถ่ินกับการพัฒนาใน
ทุกมิติของสังคม 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ชุมชนมีการจัดการตนเองได ๎
 
 

1. ครอบครัวอบอุํน 

2. ครัวเรือนในชุมชนไมํโยกย๎ายถ่ินฐาน 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอปท./ชุมชน 
และประชาชนในท๎องถ่ินในการจัดการ
ตนเอง 

1. จ านวนประชาชนที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ
และเข๎าใจทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 

ทุกสํวนราชการ 

2. จ านวนประชาชนที่รู๎จักสัญลักษณ์การ
ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนด๎วยวิถีครูบา
งานหน๎าหมูํ 

ทุกสํวนราชการ 

2. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขํงขันของ
ประชาชน 

ระดับความพึงพอใจตํอการพัฒนาศักยภาพและ
การเพิ่มขีดความสามารถประชาชน  

ทุกสํวนราชการ 

3. เสริมพลังและสร๎างโอกาสความเทํา
เทียมในสังคม 
 

1. ระดับความพึงพอใจตํอการจัดระบบบริการ
สาธารณะของอบจ.ล าพูนด๎านคนพิการและ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

ส านักปลัดฯ 

2. ระดับความพึงพอใจตํอการจัดระบบบริการ
สาธารณะด๎านน้ าอุปโภคบริโภคของอบจ.ล าพูน 

กองชําง 

4. ท๎องถ่ินธรรมาภิบาล การบริหาร
จัดการและการมีสํวนรํวม 

ระดับความพึงพอใจตํอการพัฒนาท๎องถ่ิน ทุกสํวนราชการ 

ความเชื่อมโยง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบน

รากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน  มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ดังนี ้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชนท๎องถ่ิน สูํเมืองเศรษฐกิจ

สร๎างสรรค์และเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม   
2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสูํเมืองวัฒนธรรม และการทํองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน    
3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิตและความมั่นคง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์   
 
พันธกิจท่ี 2   ด้านการพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์ : การพัฒนาภูมินิเวศ- 

วัฒนธรรมชุมชนบนฐานอารยธรรม “หริภุญชัย” (ความเช่ือและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา)  การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานที่สอดคล๎องตามผังเมือง  โดยต๎องรักษารากและคุณคําวัฒนธรรมไว๎ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร๎าง
ความมั่นคง สมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมด๎วยกระบวนการมีสํวนรํวม โดยใช๎ความรู๎ภูมิ
ปัญญาท๎องถ่ิน และแนวทางการจัดการแบบชุมชนเป็นฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท๎องถ่ิน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
เป็นเมืองทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน 
 

ความส าเร็จในการเช่ือมโยงการทํองเที่ยวชุมชน 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
1. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานที่สอดคล๎อง
กับภูมิสถาปัตย ์

         

1. ระดับความพึงพอใจตํอการจัดระบบบริการ
สาธารณะของอบจ.ล าพูนด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

กองชําง 

2. ระดับความพึงพอใจตํอการแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนโดยใช๎แนวทางวิถีครูบางานหน๎าหมูํ  

 

2. พัฒนาภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ บน
พื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม 
 

จ านวนสถานที่ทํองเที่ยวทางทุนวัฒนธรรม กองชําง 

3. พัฒนาให๎เป็นเมืองสีเขียว และเป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

     

1. จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรอินทรีและ
ปลอดสารพิษ 

ทุกสํวนราชการ 

2. ระดับความส าเร็จการด าเนินงานเมืองสีเขียว ทุกสํวนราชการ 

4. พัฒนาผังเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ
วัฒนธรรม 

ระดับความพึงพอใจตํอการปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัดล าพูน  

กองชําง 

 
ความเชื่อมโยง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์   มีความเช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ดังนี ้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรสูํเมืองเกษตรปลอดภัย การพัฒนา

อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชนสูํเมืองเศรษฐกิจสร๎างสรรค์และเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรสูํเมืองเกษตรปลอดภัย   
3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม และการบริหารจัดการน้ า        

แบบบูรณาการ  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม  สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ 
 
พันธกิจท่ี 3   ด้านการพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์   : การพัฒนาให๎เป็น

ศูนย์กลางและผู๎น าเรื่องการจัดการทุนวัฒนธรรมชุมชนเพื่อความยั่งยืน สํงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ สูํเศรษฐกิจสี
เขียว  และเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม ทํองเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม โดยใช๎ทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชนเป็นฐานในการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับสินค๎าและบริการ เน๎นฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม ไมํสํงผลกระทบทางลบตํอวิถีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

เป็นศูนย์กลางและผู๎น าเรื่องการจัดการทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชน 
 

ความส าเร็จในการสร๎างเครือขํายทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชน 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. สร๎างคุณคําภูมิปัญญาท๎องถ่ิน ทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน เพื่อเพิ่มมูลคําทาง
เศรษฐกิจชุมชน 
 

1. จ านวนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนที่ได๎รับการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ตํอยอด 
 

ทุกสํวนราชการ 

2. จ านวนกลุํมที่ผลิตสินค๎าทางวัฒนธรรม อาทิ 
โคม ตุง เป็นต๎น 
 

ทุกสํวนราชการ 

2. สร๎างสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม  ท า
การตลาด สร๎างภาพลักษณ์สูํสากล 

   

จ านวนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนที่ได๎รับการข้ึน
ทะเบียนเป็นสิ่งบํงช้ีทางภูมิศาสตร์ GI  
 

ทุกสํวนราชการ 

3. สํงเสริมการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ทางการค๎าการลงทุน และระบบ
ฐานข๎อมูล 

    

ระดับความพึงพอใจตํอโครงสร๎างพื้นฐานทาง
การค๎า และระบบฐานข๎อมูล 

กองแผนและ
งบประมาณ 

4. ศูนย์กลางทางการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรม 
 

1. จ านวนเครือขํายทุนทางวัฒนธรรมชุมชนใน
ท๎องถ่ิน 
 

ทุกสํวนราชการ 

2. มีจ านวนแหลํงทุนฯที่ได๎เปิด”เมืองเล็ก” ตาม
วิสัยทัศน์ล าพูน: นครแหํงทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชน 

ทุกสํวนราชการ 

ความเชื่อมโยง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจชุมชนสร๎างสรรค์  มีความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรสูํเมืองเกษตรปลอดภัย การพัฒนา

อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชนสูํเมืองเศรษฐกิจสร๎างสรรค์และเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรสูํเมืองเกษตรปลอดภัย 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสูํเมืองวัฒนธรรม และการทํองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน      

6.  นโยบายการพัฒนาอ าเภอลี ้
1. สํงเสริมพัฒนาด๎านการเกษตร 
2. สํงเสริมพัฒนาด๎านการศึกษา 
3. สํงเสริมพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  และการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
4. สํงเสริมพัฒนาด๎านการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท๎องถ่ิน 
5. สํงเสริมพัฒนาด๎านการสาธารณสุข  และอนามัยชุมชน 
6. สํงเสริมพัฒนาด๎านการเมืองและการปกครอง 
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บทที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
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บทท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

2.1 ข้อมูลท่ัวไป 
2.1.1 ขนาดและท่ีตั้ง 

ต าบลแมํลาน เป็นต าบลหนึ่งใน 8 ต าบล ในเขตการปกครองอ าเภอ ลี้ จังหวัดล าพูน อยูํทางทิศ
ตะวันตกของอ าเภอลี้ หํางจากอ าเภอลี้ ประมาณ 23 กิโลเมตร และหํางจากจังหวัดล าพูน ประมาณ 125 
กิโลเมตร พื้นที่ในเขตบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน มีพื้นที่ทั้งหมด 179 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 111,875 ไรํ มีอาณาเขตติดตํอ ดังนี้ 

ทิศเหนือ           จดต าบลปงทุํง          อ าเภอดอยเตํา   จังหวัดเชียงใหม ํ
 ทิศใต๎              จดต าบลนาทราย       อ าเภอลี้    จังหวัดล าพูน 
 ทิศตะวันออก     จดต าบลลี้               อ าเภอลี้     จังหวัดล าพูน 
          ทศิตะวันตก       จดต าบลกอ๎                อ าเภอลี้     จังหวัดล าพูน 
 

2.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
พื้นที่สํวนใหญํขององค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน จะเป็นพื้นที่ปุา ภูเขา ท าให๎มีพื้นที่ท ากิน

น๎อย และไมํมีเอกสารสิทธ์ิ เนื่องจากเป็นพื้นที่อยูํในเขตปุาสงวนและเขตอุทยานแหํงชาติแมํปิง  ไมํมีแมํน้ าไหล
ผําน  นอกจากมีล าห๎วยเล็กๆ โดยต๎องอาศัยน้ าฝนเทํานั้นในการท าการเกษตร 

 
2.1.3 หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีอาณาเขตติดต่อ/ต าบลท่ีมีการติดต่อกับองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่ลาน จ านวน 4 แห่ง  ดังน้ี 
 1.องค์การบริหารสํวนต าบลปงทุํง 
 2.องค์การบริหารสํวนต าบลนาทราย 
 3.เทศบาลต าบลลี ้
 4.เทศบาลต าบลก๎อ 
2.1.4 ประชากรและจ านวนครัวเรือน 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร (คน) จ านวน

ครัวเรือน 
ผู้น าหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 

1 ผาต้าย 261 255 516 175 นายครรชิต สายชู (ก านัน) 
2 หนองมะล้อ 142 121 263 93 นายมนตรี  กุหลุ่น 
3 แม่ลาน 400 380 780 256 นายประสาน  กันทะอุตม์ 
4 แม่กองวะ 322 315 780 215 นายเสาร์ค า   แก้วปลูก 
5 เด่นเหม้า 147 144 291 108 นายชาติชาย  ปูอุตรี 
6 ผาต้ายเหนือ 150 122 272 99 นายอุดร  สุภามี 
7 ห้วยทรายขาว 158 164 322 96 นายเชาวลิต  สุทะยะ 

รวม 1,580 1,501 3,081  1,042  
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ข้อมูลประชากรต าบลแม่ลาน แยกตามช่วงอาย ุ
โปรแกรมสร้างปิรามิดประชากร  v 1.2 

กรุณากรอกข้อมูล ชาย และ หญิง (ในพ้ืนท่ีสีเหลือง) และแสดงผลใน sheet แสดงกราฟ 
กลุ่มอายุ ชาย หญิง  รวม % ชาย % หญิง 
00-04 66 69 135 2.17 2.27 
05-09 83 91 174 2.73 3.00 
10-14 115 83 198 3.79 2.73 
15-19 97 113 210 3.19 3.72 
20-24 102 121 223 3.36 3.99 
25-29 130 111 241 4.28 3.66 
30-34 130 120 250 4.28 3.95 
35-39 155 130 285 5.11 4.28 
40-44 135 126 261 4.45 4.15 
45-49 126 135 261 4.15 4.45 
50-54 143 121 264 4.71 3.99 
55-59 96 70 166 3.16 2.31 
60-64 52 52 104 1.71 1.71 
65-69 48 33 81 1.58 1.09 
70-74 37 40 77 1.22 1.32 
75-79 29 28 57 0.96 0.92 
80+ 19 30 49 0.63 0.99 
รวม 1,563 1,473 3,036 51.48 48.52 

 
ปิรามิดประชากร
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จากแผนภูมิปิรามิดประชากร จะเห็นได๎วํา ในระยะ 15 ปีที่ผํานมาสัดสํวนของประชากรที่อายุต่ ากวํา 
15 ป ีมีแนวโน๎มลดลง ในขณะที่กลุํมประชากรที่อายุระหวําง  35-45 ปี มีเป็นจ านวนมากลักษณะของการ
เคลื่อนตัวของสัดสํวนประชากรนี้จึงมีแนวโน๎มวํา ในอนาคต 20 ป ีผู๎สูงอายุจะมากข้ึน  ในขณะที่ประชากรใน
วัยท างานมีแนวโน๎มลดลง 

 
2.2. สภาพทางเศรษฐกิจ 

2.2.1  อาชีพ 
ประชากรขององค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน 

 ร๎อยละ 90  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 ร๎อยละ   5 ประกอบอาชีพรับจ๎าง 
 ร๎อยละ   3 ประกอบอาชีพค๎าขาย 
 ร๎อยละ  2 ประกอบอาชีพอื่น ๆเชํน รับราชการ ฯลฯ 

2.2.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 -ปั๊มน้ ามัน (ปั๊มหลอด) จ านวน           5    แหํง 
 -โรงส ี   จ านวน    5    แหํง 
 -ร๎านค๎า   จ านวน    25  แหํง
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2.3. สภาพสังคม 
 2.3.1 การศึกษา 

 โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  4 แหํง  (หมูํที1่,2,3,4) 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา  จ านวน  1 แหํง  (หมูํที่ 3) 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  2 แหํง 
 ที่อํานหนังสือพิมพ์ประจ าหมูํบ๎าน/ห๎องสมุดประชาชน  จ านวน  7  แหํง 

ตาราง  แสดงสถิตินักเรียน  ครู  และห้องเรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน  

ชื่อโรงเรียน 
จ านวนครู(คน) จ านวนนักเรียน (คน) 

รวม 
ชาย หญิง รวม อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

1. บ๎านผาต๎าย 2 2 4 6 14 - 9 5 5 3 2 7 - - - 51 
2. บ๎านแมํลาน  5  10 15  8 11 - 9 9 16 9 14 22 4 3 8 133 
3. หนองมะล๎อ-ห๎วยทรายขาว 2 2 4 3 4 - 7 2 6 2 6 6 - - - 36 
4. แมํกองวะ 1 4 5 1 2 - 10 5 6 3 9 2 - - - 50 

รวม 10 18 28 18 31 - 35 21 33 17 31 24 4 3 8 225 
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ตาราง   แสดงจ านวนผู้ดูแลเด็ก และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวนผู้ดูแลเด็ก (คน) จ านวนเด็ก (คน) 

หมายเหต ุ
ชาย หญิง รวม อาย ุ ชาย หญิง รวม 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แมํลาน 

0 4 4 แรกเกิด – 1 ปี     
   1 ปี – 2 ปี 8 6 14  
   2 ปี – 3 ปี 12 8 20  
   3 ปี – 4 ปี 10 10 20  
   4 ปี – 5 ปี - - -  

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านผาต๎าย 

0 2 2 แรกเกิด – 1 ปี     
   1 ปี – 2 ปี 4 2 6  
   2 ปี – 3 ปี 7 5 12  
   3 ปี – 4 ปี 7 9 16  
   4 ปี – 5 ปี - - -  

รวม 0 6 6  48 40 88  
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 2.3.2 สถาบันและองค์กรศาสนา จ านวน  9   แหํง   
  วัด / ส านักสงฆ์      6  แหํง 

 วัดพระบาทผาผึ้ง ม.1 บ๎านผาต๎าย 
 วัดสะหรีบุญเรือง ม.2 บ๎านหนองมะล๎อ   
 วัดแมํลาน  ม. 3 บ๎านแมํลาน   
 วัดแมํกองวะ  ม. 4 บ๎านแมํกองวะ   
 วัดดอยถ้ า  ม. 4 บ๎านแมํกองวะ 
 วัดเดํนเหม๎า  ม. 5 บ๎านเดํนเหม๎า  (อาราม) 
 วัดห๎วยทรายขาว  ม. 7 บ๎านห๎วยทรายขาว  

  โบสถ์  (คริสจักร) 3  แหํง 
 ม.1 บ๎านผาต๎าย 
 ม.3 บ๎านแมํลาน 
 ม.5 บ๎านเดํนเหม๎า 

 2.3.3 การสาธารณสุข 

ข้อมูลด้านสาธารณสุข 
 คลินิกเอกชน  จ านวน  - แหํง  
 ร๎านขายยาแผนปัจจุบัน   จ านวน - แหํง  
 มีโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ 1  แหํง  คือโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลแมํลาน  

ตั้งอยูํที่บ๎านแมํลาน  หมูํ 3   
 มีบุคลากรปฏิบัติหน๎าที่ ดังนี้ 

o เจ๎าหน๎าที่บริหารงานสาธารณสุข จ านวน   1    คน 
o นักวิชาการสาธารณสุข  จ านวน  -     คน  
o พยาบาลวิชาชีพ   จ านวน  -     คน  
o เจ๎าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จ านวน  1    คน 
o ลูกจ๎างผู๎ชํวยเหลือคนไข๎  จ านวน   1    คน 
o อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน จ านวน  83  คน 

ประชาชนได้รับบัตรสวัสดิการประชาชนแยกตามประเภท   ดังน้ี 
 บัตรสงเคราะห์ผู๎มีรายได๎น๎อย       39 บัตร 
 บัตรเด็กอายุ  0-12       480 บัตร 
 บัตรสุขภาพนักเรียน      155 บัตร 
 บัตรประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า(บัตรทอง)    1,301 บัตร 
 บัตรผู๎น าชุมชน         26  บัตร 
 บัตร อสม.          98 บัตร 
 บัตรทหารผํานศึก           15 บัตร 
 บัตรสูงอายุ        331 บัตร 
 บัตรผู๎พิการ         109 บัตร  
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สถิติผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล 
1. ผู๎ปุวยใน -    คน  
2. ผู๎ปุวยนอก   1,840   คน  คิดเป็นงบประมาณในการรักษาพยาบาลปีละ  196,280.46. บาท 

สาเหตุการเจ็บป่วยท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานีอนามัย 
1. อุบัติเหตุ 53 ราย/ป ี
2. สาเหตุอื่น 1,787 ราย/ป ี

ประเภทการเจ็บป่วยท่ีเข้ารับการรักษาในสถานีอนามัย  5  อันดับแรก 
1. โรคทางระบบทางเดินหายใจ           1,055 ครั้ง 
2. โรคทางระบบกล๎ามเนื้อ  588 ครั้ง 
3. โรคความดันโลหิตสูง   191 ครั้ง 
4. อุบัติเหตุ    133 ครั้ง 
5. โรคปวดข๎อ, ข๎ออักเสบ    84 ครั้ง 
6. อื่นๆ    155 ครั้ง 

  -อัตราการมีส๎วมใช๎ร๎อยละ  99 
 
 (ข้อมูล : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ลาน  ณ เดือนเมษายน 2561)
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2.3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-สถานีต ารวจ  (หนํวยบริการประชาชน ตู๎ยามต ารวจ)  จ านวน     1  แหํง 

 
สถิติข้อมูลอาชญากรรมท่ีเกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

( ปี พ.ศ.2556-2560 ) 
 

ปี พ.ศ. 

สถิติคดีอาญากรรม 

คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ 
คดีประทุษร้ายต่อชีวิต/

ร่างกาย/เพศ 
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ คดีท่ีน่าสนใจ คดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย 

เกิด 
จับกุม

ได ้
ผู้ต้องหา เกิด 

จับกุม
ได้ 

ผู้ต้องหา เกิด 
จับกุม

ได ้
ผู้ต้องหา เกิด 

จับกุม
ได้ 

ผู้ต้องหา เกิด 
จับกุม

ได ้
ผู้ต้องหา 

2556 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 26 17 26 
2557 0 0 0 2 2 2 1 1 1 0 0 0 21 11 11 
2558 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 15 9 12 
2559 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 19 18 21 
2560 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 8 5 5 

ที่มา : สถานต ารวจภูธรอ าเภอลี้  
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2.4. การบริการพ้ืนฐาน 
 2.4.1 การคมนาคม 
  -  ถนนสายต าบลลี้ – ต าบลแมํลาน 
  -  ถนนสายต าบลลี้ - ต าบลก๎อ 
   -  ถนนสายต าบลแมํลาน - อ าเภอดอยเตํา  จังหวัดเชียงใหม ํ

 - ถนนที่ใช๎ติดตํอเช่ือมระหวํางหมูํบ๎านตําง ๆ  
2.4.2 การโทรคมนาคม 
 -มีตู๎โทรศัพท์สาธารณะทางไกล  ระบบดาวเทียม 7 หมูํบ๎าน 1 ตู๎  
2.4.3 การไฟฟ้า  

  การไฟฟูา   (แสดงถึงจ านวนหมูํบ๎านที่ไฟฟูาเข๎าถึงและจ านวนประชากรใช๎ไฟฟูา) 
ไมํทั่วถึง ต๎องขยายเขตทุกหมูํบ๎าน 
 2.4.4 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

-ล าห๎วย  จ านวน  26 สาย  
-สระ,บึง,หนองน้ า จ านวน  5 แหํง  

 
2.4.5 แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 

-ฝาย   จ านวน    13 แหํง  
-บํอน้ าตื้น  จ านวน  125 แหํง  
-บํอโยก  จ านวน     7 แหํง  
-ประปาหมูํบ๎าน จ านวน     7 แหํง  
-สระน้ า  จ านวน     9  แหํง 
- บํอบาดาล  จ านวน     2 แหํง 

2.5. ข้อมูลอ่ืน ๆ 
 2.5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
  ทรัพยากรธรรมชาติ  ในพื้นที่ ( แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํในเขต อบต.)   มีทรัพยากร
ปุาไม๎  แรํธาตุ  หมูํบ๎านที่มีแรํธาตุได๎แก ํหมูํที ่1 หมูํที ่2  หมูํที ่6  หมูํที ่7 มีแคลไซด ์หมูํที่ 4แมงกานีส,  หิน
อํอน 
 2.5.2 มวลชนจัดตั้ง  
  - ไทยอาสาปูองกันชาติ    1 รุํน 14   คน 

  -  อาสาสมัครปูองกันตนเอง  ทุกหมูํบ๎าน  หมูํบ๎านละ  50 คน  
  อื่น  ๆ (ระบ)ุ   

  -  ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปุา  155  คน 
                     -  อาสาพัฒนาชุมชน             จ านวน   28  คน 
    -  อสม.ต าบล                          จ านวน    92  คน 
     -  อาสาสมัครปูองกันและปราบปรามยาเสพติดหมูํบ๎านละ   25  คน  รวม 175   คน    
    -  สภาวัฒนธรรม จ านวน  50   คน 
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2.6. ศักยภาพในต าบล 
 2.6.1 . ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน  ได๎มีการจัดแบํงโครงสร๎าง  รายการดังนี ้
ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล ( นักบริหารงาน  อบต.6   จ านวน 1 คน ) 
จัดแบํงโครงสร๎างสํวนราชการ  ออกเป็น 4  สํวน   ดังนี้ 
1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีบุคลากร  ดังน้ี 
1.1 ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   จ า นวน     1     คน 
1.2 เจ๎าพนักงานธุรการ                                         จ านวน      1     คน 
1.3 ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ                          จ านวน      1     คน 
1.4  ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล                     จ านวน      1     คน 
1.5  นักการภารโรง                                     จ านวน       1    คน 
1.6  พนักงานขับรถยนต์                         จ านวน      1    คน  
1.7 คนงานทั่วไป                                               จ านวน      3    คน  

2) ส่วนการคลัง  มีบุคลากร  ดังน้ี 
                      2.1  เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี             จ านวน     1 คน 
                      2.2  เจ๎าพนักงานพัสดุ                                    จ านวน     1      คน  
         2.3 เจ๎าหน๎าที่การเงินและบัญชี   จ านวน    1 คน 
                      2.4  ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่จัดเก็บรายได ๎       จ านวน      1 คน 

3) ส่วนโยธา  มีบุคลากร  ดังน้ี 
                       3.1 หัวหน๎าสํวนโยธา ( เจ๎าหน๎าที่บริหารงานชําง  ) จ านวน   1 คน 
                       3.2  นายชํางโยธา                           จ านวน   1 คน 

4) ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีบุคลากร ดังน้ี   
                       4.1 ผู๎ดูแลเด็กเล็กและเด็กอนุบาล                       จ านวน      5 คน 
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ตาราง   แสดงอัตราก าลังข้าราชการส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2560    

  ส่วนการบริหาร 
ข้าราชการส่วนต าบล / ระดับ 

รวม 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงาน
จ้างท่ัวไป 

รวม
ลูกจ้าง 

รวมพนักงานและ
ลูกจ้าง 1 2 3 4 5 6 7 

ส านักปลัด 0 0 0 2 1 0 1 4 0 5 6 0 11 
สํวนการคลัง 0 0 0 2 2 0 1 5 0 0 0 0 0 
สํวนโยธา 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 
สํวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0 0 3 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 3 4 4 0 4 13 0 5 6 0 11 
 
   ที่มา  :   งานการเจ้าหน้าที่   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
 
ระดับการศึกษา (คณะผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการส่วนต าบลและพนักงานจ้าง) 

ฝ่าย ประถมศึกษา มัธยม/อาชีวศึกษา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี รวมจ านวน (คน) หมายเหตุ 
คณะผู๎บริหาร 0 3 1 0 4  
สมาชิกสภา อบต. 8 5 1 0 14  
ข๎าราชการสํวนต าบล 0 1 8 6 17  
พนักงานจ๎าง 0 4 7 0 13  
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2.6.2 สถิติการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
 สถิติรายรับ  – รายจําย  ในรอบระยะเวลา  3  ปีงบประมาณที่ผํานมา 
รายรับจริง 

ประเภทรายรับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1. ภาษีอากร    

ภาษีท๎องถ่ินจัดเก็บเอง 126,546.73 123,837.73 167,248.68 
รัฐบาลจัดเก็บหรือแบํงให๎
ท๎องถ่ิน 

12,103,025.83 13,043,666.08 14,841,714.81 

2. รายได้อ่ืน ๆ    
คําธรรมเนียมคําปรับใบอนุญาต 14,185.25 13,850 16,680 
รายได๎จากทรัพย์สิน 63,630.20 78,347.76 76,276.96 
รายได๎เบ็ดเตล็ด 59,678.24 115,376.09 13,326.32 

3. เงินอุดหนุน    
เงินอุดหนุนทั่วไป 5,291,351.00 13,785,475.22 10,415,507 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5,92,175.00 86,846  
เงินอุดหนุนอื่น ๆ     

4. เงินกู้    
รวม 22,750,592.79 27,247,398.88 25,530,743.95 

รายจ่ายจริง 
ประเภทรายจ่าย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. รายจ่ายงบกลาง 613,434.20 884,193.61 6,525,369.77 
2. รายจ่ายของหน่วยงาน    

เงินเดือน 4,536,905.79 4,969,530 8,181,496 
คําจ๎างช่ัวคราว 1,032,350.00 1,136,710  
คําตอบแทน 1,446,155.75 1,757,891.09 929,620 
คําใช๎สอย 2,288,353.80 3,126,008.39 3,571,667.23 
คําวัสด ุ 2,169,429.88 1,764,947.69 1,651,171.23 
คําครุภัณฑ์ 189,450.00 226,385 370,034 
คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง 1,339,003.20 2,398,300 2,348,699 

 เงินอุดหนุน 1,229,000.00 1,188,500 948,000 
รายจํายอื่น ๆ 16,500.00 20,000 24,000 
คําสาธารณูปโภค 210,064.62 253,707.50 561,553.85 

3. รายจ่ายพิเศษ    
4. จ่ายขาดเงินสะสม    
5. เงินกู้    

รวมรายจํายทั้งสิน 15,070,647.24 17,499,788.28 25,108,611.74 
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 ที่มา     งานการเงินและบัญชี  ส่วนการคลัง   

 2.6.2. ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี  
การรวมกลุ่มทุกประเภท  49  กลุ่ม  แยกประเภทกลุํมตํางๆ  ดังนี ้
- กลุํมอาชีพ   กลุํมแมํบ๎านเกษตรกร                           20 กลุํม 

            -  กลุํมออมทรัพย ์                                                     16 กลุํม 
       -  กลุํมท าสวน                                                             1 กลุํม 
            -  กลุํมอาสาสมัครปูองกันและปราบปรามยาเสพติด       7 กลุํม                               
       -  สภาวัฒนธรรม                                                         1 กลุํม 
            -  ชมรมผู๎สูงอายุ                                                          1 กลุํม 
       -  กลุํมอาสาสมัครปูองกันไฟปุา                                    1 กลุํม 
       -  กลุํมอาสาสมัครปูองกันสิ่งแวดล๎อม     1 กลุํม 
        -  ประชาคมต าบลปูองกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดและสิ่งแวดล๎อม       1  กลุํม  
 
 

2.7. จุดเด่นของพ้ืนท่ี  (เอ้ือต่อการพัฒนาต าบล) 
ศิลปวัฒนธรรมความสามัคคีประชาชน  ตลอดจนการด าเนินวิถีชีวิตของประชาชนในท๎องถ่ินที่เรียบ

งํายมีผลเกื้อกูลตํอการพัฒนาของประชาชนอยํางคํอยเป็นคํอยไป  พื้นที่อยูํในเขตอุทยานแหํงชาติและปุาไม๎ที่
อุดมสมบูรณ์  เหมาะสมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล๎อมและการจัดการเกี่ยวกับแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีแรํธาตุได๎แกํ หมูํที่ 1 หมูํที่ 2  หมูํที่ 6  หมูํที่ 7 มีแรํแคลไซด์ หมูํที่ 4  มีแรํแมงกานีส   
และหินอํอน 

 
จุดเด่นของพ้ืนท่ี 

1) องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลานเป็นเส๎นทางผํานทางเดียว  ที่จะไปองค์การบริหารสํวนต าบลก๎อ
ซึ่งองค์การบริหารสํวนต าบลก๎อมีแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติหลายแหํงที่ขึ้นช่ือของอ าเภอ    จังหวัด   เชํน  
แกํงก๎อ   น้ าตกก๎อ   ทุํงหญ๎า   และสภาพพื้นที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน  ยังมีสภาพสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์   ที่มีปุาไม๎ที่อุดมสมบูรณ์   และวัฒนธรรม    รวมทั้งถ้ าที่สวยงามและมีพืชธัญญาหาร
ท๎องถ่ินที่ให๎ผลผลิตตามฤดูกาล   เชํนผักหวาน   ไขํมดแดง  เห็ดลม   เห็ดโคน   หนํอไม๎  ซึ่งถือได๎วําเป็นพืช
เศรษฐกิจนอกเขตอุทยานและเขตปุาไม๎   อนาคต  จึงคาด  วํา ควรสํงเสริมให๎ประชาชนพัฒนาเป็นการน า
ผลผลิตดังกลําวมาจ าหนําย  โดยการจัดลานค๎าชุมชนในบริเวณที่เป็นทางผํานไปอ าเภอลี้-องค์การบริหารสํวน
ต าบลก๎อ  และเป็นร๎านค๎าชุมชนเพื่อสํงเสริมอาชีพและผลิตผลจากกลุํมอาชีพมาจ าหนําย 

2)  ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลานสํวนใหญํ   มีอาชีพทางการเกษตรมีแตํแหลํง
น้ าไมํเพียงพอและบางสํวนยังถูกบุกรุกพื้นที่อุทยาน  จึงควรสํงเสริมอาชีพเสริมให๎ประชาชนมีรายได๎เพิ่มข้ึน  
เชํนการแปรรูปหรือการถนอมอาหาร   ไว๎จ าหนํายในฤดูที่ไมํมี  เชํนการท าเห็ดกระป๋อง  การพัฒนาดินให๎
คุณภาพเพิ่มผลผลิตสูงข้ึนเนื่องจากมีพื้นที่การเกษตรน๎อย  เพราะอยูํในเขตปุาสงวนสํงเสริมการเลี้ยงสัตว์  เชํน  
ไกํเมือง  โคพันธ์ุเนื้อ   นม  หมูปุา  การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

3) องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลานมีพื้นที่อยูํในเขตปุาสงวนและอุทยานแหํงชาติแมํปิง   ควรปลูก
จิตส านึกให๎ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางเครํงครัด  อันเป็นสมบัติของแผํนดิน
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และควรสํงเสริมให๎มีการปลูกปุาชุมชน  พืชเศรษฐกิจ  เชํนล าไย  ขนุน  มะขาม  มะมํวง     กล๎วย  ฝรั่ง  ฯลฯ  
เพื่อน ามาแปรรูปจ าหนํายเพื่อเพิ่มรายได๎และสํงเสริมอาชีพของประชาชน   และเน๎นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมตลอดถึงการดูแลสิ่งแวดล๎อมทางด๎านขยะ 

4)   ศักยภาพที่สนับสนุนแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน 

- พระพุทธบาทผาผึ้ง          หมูํที ่   1  บ๎านผาต๎าย 
  -  พระพุทธบาทดอยถ้ า      หมูํที่    4  บ๎านแมํกองวะ 

-  ถ้ าอิฐ                             หมูํที ่   6  บ๎านผาต๎ายเหนือ 
  -   ดอยผาเวียง  แมํลาน 
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บทที่ 3 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
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บทท่ี 3 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนาการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา พื้นที่เป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 
1.ปัญหาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

1.ถนนเพื่อการล าเลียงผลการผลิต
ทางการเกษตรไมํเพียงพอท าให๎การ
ล าเลียงผลผลิตไมํสะดวกลําช๎า 

ทุกหมํูบ๎าน 
 
 

-การเกษตรยังเป็นพื้นฐานหลักทาง 
เศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงหากระบบ
เศรษฐกิจระดับรากหญ๎ามีความ
แข็งแกรํงจะสํงผลให๎เศรษฐกิจของ
ประเทศแข็งแกรํง 
-การพัฒนาระบบขนสํงการล าเลียง
ผลผลิตจะชํวยให๎ ผลผลิตออกสูํตลาดได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว และทันตํอความ
ต๎องการของผู๎บริโภค 

2.เส๎นทางการคมนาคมระหวําง
หมํูบ๎านหรือระหวํางสถานที่ราชการ
ที่ส าคัญไมํสะดวกในการติดตํอเพื่อ
รับบริการจากหนํวยงานน้ันๆ  

ทุกหมํูบ๎าน 
 
 
 

-การกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นท าให๎ท๎องถิ่นเป็น
หนํวยราชการที่อยูํใกล๎ชิดกับประชาชน
มากยิ่งขึ้น  ประชาชนจะมารับบริการ
มากขึ้น จ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องพัฒนา
เส๎นทางการคมนาคมให๎มีความสะดวก 

3.ขาดแหลํงน้ าเพื่อการอุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ โดยเฉพาะใน ฤดู
แล๎งจะรุนแรงมาก 

หมํูบ๎านที่ยังไมํมีระบบ
ประปา 

 

-น้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค เป็น
ปัจจัยที่ส าคัญในการด ารงชีวิต ท๎องถิ่น
ต๎องดูแลจัดหาให๎เพียงพอ 

4.ระบบไฟฟูายังไมํทั่วถึงโดย เฉพาะ
ครัวเรือนที่ตั้งอยูํหํางจากหมํูบ๎าน 
และไฟฟูาเข๎าไมํถึง 

ทุกหมํูบ๎าน 
 

-ระบบพลังงานทดแทน จะมีบทบาท
ส าคัญในอนาคต โดยเฉพาะไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถ
แก๎ปัญหาส าหรับพื้นที่หํางไกลคูํ
สายไฟฟูา 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา พื้นที่เป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 
 5.ไฟฟูาสาธารณะยังไมํเพียงพอ 

ส าหรับจุดที่มีจ าเป็นต๎องติดตั้ง 
ทุกหมํูบ๎าน -ปัญหาความไมํปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินนับวันยิ่งรุนแรงขึ้น  การติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณจะสามารถลดปัญหาได๎
ระดับหน่ึง 

2.ปัญหาด๎านแหลํงน้ า 1.ขาดระบบบริหารการจัดการน้ าที่
ดี  เน่ืองจากในฤดูน้ าหลากจะเกิด
ปัญหาน้ าทํวมเสมอ และในฤดูแล๎ง
จะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า
อยํางรุนแรง 

ทุกหมํูบ๎าน 
 
 

-การสร๎างระบบบริหารจัดการน้ า ถือวํา
เป็นการเตรียมรับมือกับปัญหาน้ าทํวม
หรือขาดแคลนน้ าได๎ดีที่สุด ไมํวําจะเป็น
การสร๎างที่กักเก็บน้ า  การสร๎างระบบ
ชลประทาน การสร๎างระบบระบายน้ า 
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2.การใช๎ประโยชน์จากแหลํงน้ าที่มี
อยูํไมํคุ๎มคํา  แหลํงน้ านับวํามี
ประโยชน์มากกวําเพื่อการเกษตร 
การอุปโภค บริโภค  หากแตํยัง
สามารถสร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ 
และประโยชน์ในด๎านตํางๆ
นานัปการ 

ทุกหมํูบ๎าน 
 
 
 

-การพัฒนาและใช๎ประโยชน์จากแหลํง
น้ า จะชํวยให๎ชุมชนรู๎จักวิธีการหารายได๎ 
พึ่งตนเอง พึ่งทรัพยากรที่มีอยูํ ซ่ึงเป็นไป
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะ
เป็นทางออกที่ส าคัญของโลกในอนาคต 

3.ปัญหาด๎านเศรษฐกิจ
และความยากจน 

1.ประชาชนมีความยากจนมีภาระ
หน้ีสินจ านวนมาก   เน่ืองจากยังขาด
การวางแผนการประกอบอาชีพที่ดี 

ทุกหมํูบ๎าน -ความเจริญของโลกท าให๎ชีวิต ประ จ า
วันเปลี่ยนแปลง การวางแผนชีวิตที่ดีจะ
ท าอยูํรอดในสังคม 

2.ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูการท า
การเกษตร ไมํมีอาชีพที่แนํนอน ท า
ให๎ขาดโอกาสที่จะพัฒนาและสร๎าง
รายได๎ให๎กับครัวเรือน หรือชุมชน 

ทุกหมํูบ๎านโดยเฉพาะ 
หมํูที่ 1 

-สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลก
เปลี่ยนแปลงไป  การพึ่งพาการเกษตร
ตามฤดูกาลอยํางเดียว ไมํเพียงพอที่จะ
สร๎างชุมชนเข๎มแข็ง 

3.การขาดการรวมกลุํมเพื่อประกอบ
อาชีพ ซ่ึงกลุํมนับวําเป็นพลังส าคัญ
ในระบบเศรษฐกิจของชุมชน 

ทุกหมํูบ๎าน -ระบบการผลิตแบบกลุํมจะชํวยให๎ 
สามารถแขํงขันกับคูํแขํงได๎ดีกวํา  ทั้ง
ด๎านต๎นทุน แรงงาน และผลผลิต 

4.การขาดเงินทุนประกอบอาชีพ 
ประชาชนสํวนใหญํยังอยูํในฐานะที่
ยากจน การลงทุนประกอบอาชีพยัง
ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ทุกหมํูบ๎าน -การสํงเสริมให๎ระบบเศรษฐกิจฐานราก
เข๎มแข็งจะท าให๎เศรษฐกิจของประเทศ
เข๎มแข็ง และยั่งยืน 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา พื้นที่เป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 
 5.การขาดความสนใจ จริงใจ จริงจัง 

ของประชาชนในพื้นที่เอง ในการเอา
ใจใสํหรือสนใจกับโครงการชํวยเหลือ
ของภาครัฐท าให๎ โครงการที่รัฐ
สํงเสริมไมํประสบความส าเร็จ 

ทุกหมํูบ๎าน -โครงการสํงเสริมตํางๆที่รัฐจัดให๎กับ
ชุมชน จะประสบความส าเร็จ มากหรือ
น๎อย ขึ้นอยูํกับความรํวมมือ รํวมใจ 
ทัศนคติของแตํละชุมชน 

4.ปัญหาด๎านสาธารณสุข
และสังคม 

1.ประชาชนยังขาดความรู๎และความ
เข๎าใจในการปูองกันโรคระบาดตํางๆ 
ท าให๎ยากแกํการปูองกัน 

ทุกหมํูบ๎าน -ความเจริญของโลกท าให๎ชีวิต ประ จ า
วันเปลี่ยนแปลง การวางแผนชีวิตที่ดีจะ
ท าอยูํรอดในสังคม 

2.ประชาชนชนยังขาดความสนใจใน 
การรักษาสุขภาพ และปัญหาด๎าน
สุขอนามัย 

ทุกหมํูบ๎านโดยเฉพาะ 
หมํูที่ 1 

-สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลก
เปลี่ยนแปลงไป  การพึ่งพาการเกษตร
ตามฤดูกาลอยํางเดียว ไมํเพียงพอที่จะ
สร๎างชุมชนเข๎มแข็ง 

3.ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ปุวยเอดส์ ถูก
ทอดทิ้ง ไมํได๎รับการดูแล ท าให๎ต๎อง
ด ารงชีวิตอยูํด๎วยความยากล าบาก 

ทุกหมํูบ๎าน -ระบบครอบครัวมีแนวโน๎มเป็น
ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น  สภาวะทาง
เศรษฐกิจจะบีบรัดให๎แตํละคนมํุงเอาตัว
รอด และเห็นแกํตัว 
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4.การแพรํระบาดของยาเสพติด 
ยังคงมีอยูํในสังคม เน่ืองจากขาด
ความตํอเน่ืองในการปราบปรามและ
ปูองกันปัญหา 

ทุกหมํูบ๎าน -มีการพัฒนาวิธีการขนสํงยาเสพติด
รูปแบบใหมํ ท าให๎ยากแกํการปูองกัน
และสกัดก้ัน วิธีที่จะบรรเทาปัญหาได๎ก็
คือการสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคม โดยเน๎น
ที่สถาบันครอบครัว 

5.การทะเลาะวิวาทย์ของวัยรุํน มี
ความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน  
เน่ืองจากคํานิยม การเลียนแบบ ที่
ผิดๆ การสํงเสริมให๎สถาบัน
ครอบครัวมีความเข๎มแข็งจะบรรเทา
ปัญหาน้ีได๎ 

ทุกหมํูบ๎าน -โครงการสํงเสริมตํางๆที่รัฐจัดให๎กับ
ชุมชน จะประสบความส าเร็จ มากหรือ
น๎อย ขึ้นอยูํกับความรํวมมือ รํวมใจ 
ทัศนคติของแตํละชุมชน 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา พื้นที่เป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 
 6.ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติเป็น

ปัญหาที่สร๎างความเสียหายทาง
เศรษฐกิจ ชีวิตและทรัพย์สิน นับวัน
จะยิ่งรุนแรงขึ้น การเตรียมความ
พร๎อมเสมอ จะชํวยลดความสูญเสีย
ลงได๎ในระดับหน่ึง 

ทุกหมํูบ๎าน -ปรากฏการเอลนิลโย ท าให๎สภาวะ
อากาศฤดูกาลของโลกเปลี่ยนแปลง เกิด
ภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากขึ้น
เรื่อยๆ 

7.เกิดอุบัติเหตุจ านวนมากในชํวง
เทศกาลวันหยุด ท าให๎เกิดความ
สูญเสียทั้งชีวิตและ ทรัพย์สิน 

ทุกหมํูบ๎าน โดยเฉพาะ
หมํู4 

-เทคโนโลยีที่เจริญก๎าวหน๎า มีผลกับ
อัตราการเกิดอุบัติเหตุ 

5.ปัญหาด๎านการศึกษา 
การศาสนา วัฒนธรรม
ท๎องถิ่น การกีฬาและ
นันทนาการ 

1.การศึกษาในระดับกํอนวัยเรียน 
ยังขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนที่
ทันสมัย และเหมาะสมกับการ
พัฒนาการในวัยน้ี 

หมํู 3,6,7 
 
 

-สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู๎เป็นสิ่งที่
จ าเป็นและส าคัญตํอพัฒนาการเรียนรู๎
ของเด็ก วําจะมีความรู๎ก๎าวไกล เทําทัน
ตํอโลกเพียงใด 

2.ประชาชนยังขาดแหลํงเรียนรู๎ที่
เป็นการศึกษาตาม อัธยาศัย หรือ
การศึกษานอกระบบ ท าให๎ยังมี
ความรู๎ที่ล๎าหลัง ไมํทันเหตุการณ์
บ๎านเมือง 

ทุกหมํูบ๎าน 
 
 
 

-การศึกษาไมํมีที่สิ้นสุด  การศึกษานอก
ระบบ จะเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการ
สร๎างกระบวนการคิดและการเรียนรู๎ใน
ชุมชน ท าให๎เกิดการค๎นพบศักยภาพของ
ตนเอง 

3.การเสื่อมศีลธรรมทางศาสนาของ
คนท าให๎ไมํมีที่ยึดเหนียวจิตใจ สํงผล
ให๎เกิดปัญหาสังคมหลายเรื่องตามมา 

ทุกหมํูบ๎าน 
 

-วัตถุนิยมเข๎ามาครอบง าสังคม  ท าให๎
เกิดความวํุนวายในสังคม  สมควรที่จะ
สํงเสริมให๎เกิดศีลธรรมโดยใช๎ ศาสนา
เป็นเครื่องยึดเหน่ียว จิตใจ 

4.วัฒธรรมท๎องถิ่นอันดีงาม  ภูมิ
ปัญญาชาวบ๎าน  เริ่มสูญหาย 
เน่ืองจากไมํได๎รับความสนใจ จาก
เยาวชนรุํนหลัง 

ทุกหมํูบ๎าน 
 
 

-วัฒนธรรมที่สั่งสมมาแตํโบราณจนเป็น
เอกลักษณ์ของแตํละท๎องถิ่นจะสูญ
หายไปหากไมํมีการด ารงรักษาไว๎ 
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5.ประชาชนในพื้นที่ขาดการตื่นตัว 
ในการเลํนกีฬาเพื่อสุขภาพ  

ทุกหมํูบ๎าน -การกีฬาจะพัฒนาเข๎าสูํระบบอาชีพมาก
ขึ้น การเลํนกีฬาในอนาคตจะสามารถยึด
เป็นอาชีพได๎หรือ การกีฬาจะสามารถ
สร๎างสุขภาพที่ดีให๎เกิดขึ้นได๎ จึงสมควรที่
จะมีการสนับสนุนการเลํนกีฬาในทุก
รูปแบบ 
 

 
ชื่อปัญหา 

สภาพปัญหา พื้นที่เป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 

6.ปัญหาด๎านการเมืองการ
บริหารและการพัฒนา
บุคลากรท๎องถิ่น 

1.ประชาชนยังขาดกระบวนการ
เรียนรู๎ด๎านการเมืองการปกครอง ท า
ให๎กระบวนการตรวจสอบทางการ
เมืองยังอํอนแอ 

ทุกหมํูบ๎าน 
 
 

-การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็น
การปกครองโดยประชาชน เพื่อ 
ประชาชน ดังน้ันการพัฒนาองค์ความรู๎
ด๎านการเมืองการปกครองจะท าให๎สังคม
เกิดความสมดุล 

2.ประชาชนยังขาดความสนใจ ใน
ด๎านการมีสํวนรํวม ด๎านการเมือง
การ ปกครอง และการบริหารหรือ
พัฒนาท๎องถิ่นท าให๎การด าเนินการ
เป็นเพียงการแก๎ไขปัญหาของบุคคล
บางกลุํม 

ทุกหมํูบ๎าน 
 
 
 

-การพัฒนาและการแก๎ปัญหาหรือ การ
วางแผนก าหนดทิศทางการพัฒนาท๎องถิ่น
ในอนาคต จ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องอาศัย
ความรํวมมือ จากทุกฝุาย 

3.ประชาชนไมํเข๎าใจระบบบริหาร 
งาน ของ อบต.ท าให๎เกิดความเข๎าใจ
ผิดในการติดตํอ ประสานงาน อยูํ
บํอยครั้ง 

ทุกหมํูบ๎าน 
 

-อบต.เป็นหนํวยงานที่ใกล๎ชิดกับ 
ประชาชน และนับวันภารกิจจะเพิ่มมาก
ขึ้น ดังน้ันการสร๎างความเข๎ากับประชาชน
จึงเป็นสิ่งส าคัญ 

4.ข๎าราชการหรือพนักงาน ต๎อง
ปรับปรุงกระบวนการท างาน ให๎
สามารถตอบสนองความต๎องการ
ของประชาชนได๎ดีที่สุด มากกวําที่
เป็นอยูํ 

พนักงานสํวนต าบล
หรือพนักงานจ๎าง 

-การบริการที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งที่พึงปา
รถนาของผู๎รับบริการ ดังน้ัน การ
ข๎าราชการผู๎ปฏิบัติงานต๎องมีจิตส านึกใน
การให๎บริการที่ดี 

5.ระบบบริหารจัดการของภาครัฐยัง
มีกฎระเบียบที่มาก ท าให๎การ
ให๎บริการประชาชนยังขาดความ
คลํองตัว และมีขั้นตอนมาก  
 

พนักงานสํวนต าบล
หรือพนักงานจ๎าง 

-การอธิบายและการประชาสัมพันธ์ การ
ท าความเข๎าใจให๎กับประชาชน ในพื้นที่ได๎
ทราบถึงบทบาทและวิธี การบริหารงาน 
วิธีการท างาน ของ  

7.ปัญหาด๎านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อมและการ
ทํองเที่ยว 

1.พื้นที่ปุาเสื่อมโทรมยังไมํได๎รับการ 
ปรับปรุงแก๎ไข หรือฟื้นฟู 

ทุกหมํูบ๎าน - หากไมํมีการฟื้นฟูพื้นที่ปุาเสื่อมโทรม 
คุณภาพของดินจะเสื่อมถอย 

2.พื้นที่ปุาสีเขียวลดน๎อยลง 
เน่ืองจาก การบุกรุกถางปุา 

ทุกหมํูบ๎าน - หากยังมีการท าลายปุาไปเรื่อย จะท าให๎
เกิดปัญหาระบบนิเวศ  ปัญหาฝนแล๎ง 
ปัญหาน้ าทํวม น้ าปุาไหลหลาก  
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา พื้นที่เป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 
 3.ขยะและสิ่งปฏิกูล ถือวําเป็นสิ่งที่

ก าลังจะสร๎างปัญหาให๎กับสังคม
ชนบท หากไมํมีการวางแผนที่ดีจะ
กลายเป็นปัญหาที่ยากจะแก๎ไข 

ทุกหมํูบ๎าน -ควรจะมีการสร๎างระบบบริหารจัดการ
การก าจัดขยะอยํางถูกวิธี โดยไมํกํอให๎เกิด
มลพิษตํอสิ่งแวดล๎อม  เน่ืองจากนับวัน
ปริมาณขยะที่ก าจัดยาก ขยะมีมลพิษจะยิ่ง
มากขึ้น 

4.สถานที่ทํองเที่ยวทางธรรมชาติ 
ในพื้นที่ยังไมํได๎รับการพัฒนา หรือ
ปรับ ปรุงให๎เป็นที่รู๎จัก 

หมํู 2 ,5, 6 -การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะเป็นที่ นิยม
มากขึ้น  สมควรที่จะมีการ พัฒนาหรือดึง
ศักยภาพที่มีอยูํ มาใช๎ให๎เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด 

5.ประชาชนยังไมํได๎รับประโยชน์ 
เทําที่ควร กับการที่จังหวัดล าพูนเป็น
เมืองทํองเที่ยว เน่ืองจากขาดการ
เชื่อมโยงด๎านการทํองเที่ยว 

ทุกหมํูบ๎าน 
 

 

-การเชื่อมโยงด๎านการทํองเที่ยว การ
ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลด๎านการทํองเที่ยว
ของท๎องถิ่นแตํละให๎ จะกํอให๎เกิด
มูลคําเพิ่มด๎านการทํองเที่ยว กระจาย
รายได๎สูํชนบท 
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3.2.  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต  
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน อนาคต

ขององค์การบริหารสํวนต าบล  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข๎อจ ากัดอันเป็นสภาวะ
แวดล๎อมภายนอกที่มีผลตํอการพัฒนาท๎องถ่ิน  รวมถึงจุดแข็งและจุดอํอนของท๎องถ่ิน  อันเป็นสภาวะแวดล๎อม
ภายในขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน  โดยใช๎เทคนิคการ SWOT analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนา
ของแตํละยุทธศาสตร์  

 
3.2.1 .ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง (Strange=S) 

1. ด๎านการบริหารจัดการและความต๎องการ ประชาชนมีความต๎องการ ผู๎น า ผู๎บริหาร สนับสนุน
แนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด๎านโครงสร๎างพื้นฐานอยํางตํอเนื่อง 

2. บุคลากร องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยูํ
ในระดับที่พร๎อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

3. งบประมาณ ต๎นทุนการด าเนินงานด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยอยูํในระดับที่ไมํสูงมาก 
โดยเฉพาะการกํอสร๎างถนนลูกรัง เนื่องจากมีบํอลูกรังอยูํในพื้นที่   สํวนต๎นทุนอื่นๆข้ึนอยูํกับท๎องตลาด 

4. เทคนิคการท างาน  สํวนมาก เป็นงานที่ไมํต๎องใช๎เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   

จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. โครงการขนาดใหญํต๎องใช๎งบประมาณสูง องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลานไมํสามารถด าเนิน

โครงการได๎ 
2. การด าเนินงานโครงการกํอสร๎างตํางๆยังติดเกี่ยวกับพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ไมํมีเอกสารสิทธิและ

เป็นพื้นที่ปุา 

โอกาส (Opportunity=O)   
 1. รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  ให๎การสนับสนุนการด าเนินงานของท๎องถ่ิน  
ไมํวําจะเป็นด๎านเศรษฐกิจท๎องถ่ิน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เป็นต๎น 
 2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน
มีหน๎าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท๎องถ่ิน   โดยที่หนํวยงานสํวนกลาง
และสํวนภูมิภาค สํงเสริมและสนับสนุนการถํายโอนภารกิจให๎แกํ อบต. 
 3. การขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานจากกรมปุาไม๎ มาด าเนินการเพื่อแก๎ไขปัญหาให๎
ประชาชน 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
 1. โครงการที่ต๎องใช๎เทคโนโลยีสูง  หรือความช านาญเป็นพิเศษ  องค์การบริหารสํวนต าบล      
แมํลานยังไมํมีความช านาญและบุคลากร 
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3.2.2.ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
จุดแข็ง (Strange=S) 

1. ด๎านการบริหารจัดการและความต๎องการ ประชาชนมีความต๎องการ ผู๎น า ผู๎บริหาร สนับสนุน
แนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด๎านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า อยํางตํอเนื่อง 

2. บุคลากร องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยูํ
ในระดับที่พร๎อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

3. งบประมาณ ต๎นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยูํในระดับที่ไมํสูงมาก 
4. เทคนิคการท างาน  สํวนมาก เป็นงานที่ไมํต๎องใช๎เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   

จุดอ่อน (Weakness=W) 
1. โครงการขนาดใหญํต๎องใช๎งบประมาณสูง องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลานไมํสามารถด าเนิน

โครงการได๎ 
2. การด าเนินงานโครงการกํอสร๎างตํางๆยังติดเกี่ยวกับพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ไมํมีเอกสารสิทธิและ

เป็นพื้นที่ปุา 

โอกาส (Opportunity=O) 
 1. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัดล าพูนให๎ความส าคัญ และ
ได๎ก าหนดไว๎เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด 
 2. การเกิดปัญหาน้ าทํวมและฝนแล๎งใหญํในทุกภูมิภาค ท าให๎รัฐบาลและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ตระหนักถึงความส าคัญการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  ท าให๎องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลานมีโอกาสได๎รับ
การชํวยเหลือคํอนข๎างมาก 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
 1. โครงการที่ต๎องใช๎เทคโนลียีสูง  หรือความช านาญเป็นพิเศษ  องค์การบริหารสํวนต าบลแมํ
ลาน ยังไมํมีเครื่องมือ และบุคลากรที่มีความช านาญ 
 2. พื้นที่ไมํมีเอกสารสิทธ์ิ และติดกับพื้นที่ปุา 

 
3.2.3 ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
จุดแข็ง (Strange=S)   

1. บุคลากร องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ    
อยูํในระดับที่พร๎อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

2. งบประมาณ ต๎นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยูํในระดับที่ไมํสูงมาก 
3. เทคนิคการท างาน  สํวนมาก เป็นงานที่ไมํต๎องใช๎เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   

จุดอ่อน (Weakness=W) 
1. ระบบฐานข๎อมูลด๎านเศรษฐกิจและความยากจนไมํถูกต๎อง ไมํชัดเจน  ประชาชนให๎ข๎อมูลที่

คลาดเคลื่อน 
2. ประชาชนยัง ไมํสนใจ และ ไมํมีความจริงใจ  หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให๎ความ

ชํวยเหลือ 
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โอกาส (Opportunity=O) 
 1. การแก๎ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลสํงเสริม 
 2. การแก๎ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าพูน  โอกาสที่จะได๎ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณมีมาก 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
 1. การแก๎ไขปัญหาด๎านเศรษฐกิจและความยากจน  เป็นงานที่ต๎องอาศัยความรํวมมือจาก
หลายๆสํวนที่ต๎องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
 2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง คํอนข๎างมากท าให๎การด าเนินงานไมํคลํองตัว  เกิดความลําช๎า
ในการท างาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนําย 

 
3.2.4 ศักยภาพการพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
จุดแข็ง (Strange=S)   

1. ด๎านการบริหารจัดการ ผู๎น า ผู๎บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด๎าน
สังคมและสาธารณสุขอยํางตํอเนื่อง 

2. บุคลากร องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยูํ
ในระดับที่พร๎อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

3. งบประมาณ ต๎นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยูํในระดับที่ไมํสูงมาก 
4. เทคนิคการท างาน  สํวนมาก เป็นงานที่ไมํต๎องใช๎เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ระบบฐานข๎อมูลด๎านสังคมและสาธารณสุขไมํถูกต๎องไมํชัดเจน ประชาชนให๎ข๎อมูลที่

คลาดเคลื่อน 
2. ประชาชนยังไมํสนใจ และไมํมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให๎ความชํวยเหลือ 
3. ยังไมํมีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด๎านมารับผิดชอบงานด๎านสังคมและสาธารณะสุข 

โอกาส (Opportunity=O) 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลสํงเสริม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าพูน โอกาสที่จะได๎ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณมีมาก 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T) 
 1. การแก๎ไขปัญหาด๎านด๎านสังคมและการสาธารณสุข  เป็นงานที่ต๎องอาศัยความรํวมมือจาก
หลายๆสํวนที่ต๎องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
 2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง คํอนข๎างมากท าให๎การด าเนินงานไมํคลํองตัว  เกิดความลําช๎า
ในการท างาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนําย 
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3.2.5 .ศักยภาพการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
จุดแข็ง (Strange=S)   

1. ด๎านการบริหารจัดการ ผู๎น า ผู๎บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด๎าน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2. บุคลากร องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยูํ
ในระดับที่พร๎อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

3. งบประมาณ ต๎นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยูํในระดับที่ไมํสูง 
4. เทคนิคการท างาน สํวนมากเป็นงานที่ไมํต๎องใช๎เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   

จุดอ่อน (Weakness=W) 
1. ระบบฐานข๎อมูลด๎าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา ไมํถูกต๎อง ไมํชัดเจน 

ประชาชนให๎ข๎อมูลที่คลาดเคลื่อน 
2. ยังไมํมีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด๎านมารับผิดชอบงานด๎านการกีฬา 

โอกาส (Opportunity=O) 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลสํงเสริม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท๎องถ่ินเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดล าพูนให๎
ความส าคัญ 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T) 
 1. การแก๎ไขปัญหาด๎านด๎านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต๎องอาศัยความรํวมมือจาก
หลายๆ สํวนที่ต๎องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

 
3.2.6. ศักยภาพการพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
จุดแข็ง (Strange=S)   

1. ด๎านการบริหารจัดการ ผู๎น า ผู๎บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด๎าน
การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท๎องถ่ิน 

2. บุคลากร องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยูํ
ในระดับที่พร๎อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

3. งบประมาณ ต๎นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยูํในระดับที่ไมํสูง 

จุดอ่อน (Weakness=W) 
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2. ประชาชนยังไมํเข๎าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท๎องถ่ิน 

โอกาส (Opportunity=O) 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเมือง การบริหารราชการที่ดี   เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับชาติที่รัฐบาลสํงเสริม 
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 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดล าพูน มีโอกาสได๎รับการสนับสนุนมาก 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
 1. การพัฒนาด๎านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต๎องอาศัยความรํวมมือจากหลายๆสํวนที่ต๎อง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
 2. การพัฒนาด๎านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต๎องอาศัยจิตส านึก เกี่ยวกับการใช๎ดุลพินิจ
สํวนบุคคล จึงเป็นงานที่คํอนข๎างจะคาดเดาผลงานได๎ยาก 
 

3.2.7 ศักยภาพการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง (Strange=S)   

1. ด๎านการบริหารจัดการ  ผู๎น า ผู๎บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาใน
ด๎านการทํองเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม 

2. งบประมาณ ต๎นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยูํในระดับที่ไมํสูง 

จุดอ่อน (Weakness=W) 
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
2. ประชาชนได๎รับผลประโยชน์จากการทํองเที่ยวคํอนข๎างน๎อย เนื่องจากไมํมีการเช่ือมโยงด๎าน

การทํองเที่ยวในจังหวัด 

โอกาส (Opportunity=O) 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม เป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลสํงเสริม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน การทํองเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าพูน มีโอกาสได๎รับการสนับสนุนมาก 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T) 
 1. ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 2. ระดับจังหวัดยังขาดการเช่ือมโยงด๎านการทํองเที่ยว และการกระจายผลประโยชน์ด๎านการ
ทํองเที่ยวยังไมํทั่วถึง 
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บทที่ 4 
วิสัยทัศน์พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

*********************** 
4.1. วิสัยทัศน์การพัฒนา 

องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน  เป็นองค์การบริหารสํวนต าบลที่มีขนาดเล็ก  ชีวิตความ
เป็นอยูํของประชาชนเป็นสังคมแบบชนบท ประชาชนสํวนใหญํพักอาศัยอยูํอยํางสงบสุข  และประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม   แตํมีศักยภาพที่จะท าให๎เกิดการพัฒนา  จากการวิเคราะห์ศักยภาพ โดยใช๎หลักการ SWOT 
Analysis แสดงให๎เห็นถึงจุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน ในเรื่องของ
การเกษตร มีพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญ คือ  ล าไย ข๎าวโพด มะมํวง กระเทียม หอมแดง ซึ่งสร๎างรายได๎ให๎กับ
เกษตรกรเป็นพอสมควร มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีแรํธาตุมากมาย เชํน แรํแคลไซต์แมงกานีส อีก
ทั้งเป็นเมืองโบราณเกําแกํ ซึ่งมีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎านที่ยังรักษาไว๎ได๎ในระดับหนึ่ง  องค์การบริหารสํวนต าบล
แมํลาน  ได๎ก าหนดวิสัยทัศน์  (VISION) เพื่อเป็นอุดมคติ  จุดหมายและปรารถนาคาดหวังที่จะให๎เกิดข้ึนหรือ
บรรลุผลในอนาคตข๎างหน๎าและคาดการณ์วําในอนาคตต๎องเป็นชุมชนที่สงบสุขนําอยูํ  มีทัศนียภาพและ
สิ่งแวดล๎อมที่ดี จึงได๎ก าหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให๎เกิดในอนาคต ดังนี ้
 
 
 
 
4.2. พันธกิจ (MISSION) 

จากวิสัยทัศน์การพัฒนาดังกลําว  คือ ทิศทางความต๎องการที่จะเป็นไปในอนาคตของ
องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน  โดยมุํงเน๎นที่จะพัฒนาโดยมีพันธกิจหลัก  ดังนี ้
 1. ปรับปรุงพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค  ให๎ได๎มาตรฐานและเพียงพอตํอ
ความต๎องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจของท๎องถ่ิน  
 2. สํงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ และการรวมกลุํมอาชีพของประชาชน  โดยเฉพาะ
ด๎านเกษตรกรรม ให๎มีความเข๎มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได๎  
 3. สํงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา และสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
พร๎อมทั้งอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาอันดีงามภายในท๎องถ่ิน  
 4.  รักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํ ประเภทปุาไม๎ต๎นน้ าล าธาร  โดยยึดหลักการมีสํวนรํวม
จากภาคประชาชนและองค์กรของรัฐเป็นหลัก รวมทั้งรักษาสภาพปุาที่มีอยูํให๎อุดมสมบูรณ์  
 5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร  โดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี เน๎นการมีสํวนรํวมและความรํวมมือ ระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบล กับประชาชน ตลอดจน
เสริมสร๎างศักยภาพขององค์กร  ให๎พร๎อมรองรับการถํายโอนอ านาจหน๎าที่ ภารกิจตามประกาศของ
คณะกรรมการกระจายอ านาจ ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน  
 
 
 
 

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  สร้างงานด้วยเศรษฐกิจ  ชีวิตมีคุณภาพ 
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 4.3. แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลานตามยุทธศาสตร์ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
(1) แนวทางการพัฒนาด๎านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ถนน สะพาน รางระบายน้ า 
(2) แนวทางการ ปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหลํงน้ า 
(3) แนวทาง การปรับปรุง พัฒนาระบบไฟฟูา ประปา โทรศัพท ์

2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
(1) แนวทางการ พัฒนาและสํงเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมในครัวเรือน  
(2) แนวทางการ แนวทางการสํงเสริมและพัฒนาปัจจัยเก้ือหนุนด๎านเศรษฐกิจในท๎องถิ่นตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และกีฬา 

(1) แนวทางการ พัฒนาและสํงเสริมการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ 
(2) แนวทางการ พัฒนาและสํงเสริมการกีฬาและนันทนาการภายในต าบล 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(1) แนวทางการพัฒนาด๎านการ สํงเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท๎องถ่ิน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข 

(1) แนวทางการพัฒนาด๎านการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกํเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ 
และผู๎ด๎อยโอกาส 

(2) แนวทางการพัฒนาด๎านการสํงเสริมและพัฒนาด๎านสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(1) แนวทางการพัฒนาด๎านการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมภายในชุมชน หมูํบ๎าน และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม มลพิษ ขยะมูลฝอย  ฯลฯ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการเมือง 
(1) แนวทางการพัฒนาด๎านการการเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพ การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 

การมีสํวนรํวมของประชาชน ฯลฯ 
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จุดมํุงหมายเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น 
(Goals) 

ตัวชี้วัด (KPIs) ข๎อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) 
เปูาหมาย (Targets) 

ปี 62-66 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 
1.  การคมนาคมมีความสะดวก มี
ทรัพยากรน้ าใช๎เพื่อการเกษตรกรรมที่
เพียงพอ ได๎ผลผลิตเพิ่มขึ้น  ลด
ผลกระทบจากน้ าทํวม และฝนแล๎ง  
ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
เพียงพอและทั่วถึง 
 

1. ถนน สะพาน รางระบายน้ าฯลฯ 
ได๎ด าเนินการกํอสร๎างตามแบบแปลน
ของ อบต.แมํลาน ครบทุกหมูํบ๎าน 

- ถนน สะพาน รางระบายน้ าฯลฯ 
ได๎ด าเนินการกํอสร๎างตามแบบแปลน
ของ อบต.แมํลาน ครบทุกหมูํบ๎าน
คิดเป็นร๎อยละ 100 

100% 30% 20% 20% 20% 10% 

 2. ถนน สะพาน รางระบายน้ า ฯลฯ
ที่ช ารุด เสียหาย ได๎รับการปรับปรุง
ซํอมแซม ครบทุกหมูํบ๎าน 

- ถนน สะพาน รางระบายน้ า ฯลฯที่
ช ารุด เสียหาย ได๎รับการปรับปรุง
ซํอมแซม ครบทุกหมูํบ๎านคิดเป็นร๎อย
ละ90 
 

90% 30% 20% 20% 10% 10% 

 3. ระบบประปาหมํูบ๎านได๎
ด าเนินการกํอสร๎างครบทุกหมูํบ๎าน
และได๎มาตรฐาน 

- ระบบประปาหมํูบ๎านได๎ด าเนินการ
กํอสร๎างครบทุกหมูํบ๎านและได๎
มาตรฐานคิดเป็นร๎อยละ60 
 

60% 20% 10% 10% 10% 20% 

 4. การขยายเขตบริการไฟฟูาไฟฟูา
สาธารณะ การติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ 
และการปรับปรุงซํอมแซมไฟฟูา
สาธารณะ ทั่วถึงครบทุกหมูํบ๎าน 

- การขยายเขตบริการไฟฟูาไฟฟูา
สาธารณะ การติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ 
และการปรับปรุงซํอมแซมไฟฟูา
สาธารณะ ทั่วถึงครบทุกหมูํบ๎านคิด
เป็นร๎อยละ80 
 
 

80% 20% 20% 20% 10% 10% 
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จุดมํุงหมายเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น 
(Goals) 

ตัวชี้วัด (KPIs) ข๎อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) 
เปูาหมาย (Targets) 

ปี 62-66 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 
 5. แหลํงน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค - แหลํงน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคคิด

เป็นร๎อยละ85 
85% 30% 20% 20% 10% 5% 

2. เศรษฐกิจชุมชนเข๎มแข็งยั่งยืน  
ประชาชนพึ่งพาตนเองได๎  และปัญหา
ความยากจนลดลง 

1. เศรษฐกิจชุมชนเข๎มแข็งยั่งยืน  
ประชาชนพึ่งพาตนเองได๎  และ
ปัญหาความยากจนลดลง 

- เศรษฐกิจชุมชนเข๎มแข็งยั่งยืน  
ประชาชนพึ่งพาตนเองได๎  และ
ปัญหาความยากจนลดลงคิดเป็นร๎อย
ละ 70 
 

70% 20% 20% 20% 5% 5% 

3.พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 1. ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎รับ
การอนุรักษ์และฟื้นฟูรวมทั้งสถานที่
ส าคัญในต าบลแมํลานได๎รับการบูรณ
ซํอมแซม 

- ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎รับ
การอนุรักษ์และฟื้นฟูรวมทั้งสถานที่
ส าคัญในต าบลแมํลานได๎รับการบูรณ
ซํอมแซมคิดเป็นร๎อยละ 90 
 

90% 30% 20% 20% 10% 10% 

 2. กิจกรรมงานประเพณีหรือ
วัฒนธรรมท๎องถิ่นได๎รับการอนุรักษ์
ให๎ชนรํุนหลัง 

- กิจกรรมงานประเพณีหรือ
วัฒนธรรมท๎องถิ่นได๎รับการอนุรักษ์
ให๎ชนรํุนหลังคิดเป็นร๎อยละ 75 
 

75% 20% 20% 20% 5% 10% 

 3. กิจกรรมทางด๎านศาสนาทุก
ศาสนาได๎รับการสนับสนุน 

- กิจกรรมทางด๎านศาสนาทุกศาสนา
ได๎รับการสนับสนุนคิดเป็นร๎อยละ 
70 
 
 
 

70% 20% 20% 20% 5% 5% 



 

~ 65 ~ 
 

จุดมํุงหมายเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น 
(Goals) 

ตัวชี้วัด (KPIs) ข๎อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) 
เปูาหมาย (Targets) 

ปี 62-66 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 
 4. ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ได๎รับการ

สํงเสริมสนับสนุน 
- ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ได๎รับการ
สํงเสริมสนับสนุนคิดเป็นร๎อยละ 80 
 

80% 30% 20% 20% 5% 5% 

 5. ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นได๎รับการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูอยํางตํอเน่ือง 

- ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นได๎รับการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูอยํางตํอเน่ือง 
 

95% 20% 20% 20% 20% 15% 

4.  พัฒนาด๎านการศึกษา และกีฬา 1. การจัดการศึกษาและการกีฬา
ของต าบลแมํลานได๎รับการยกระดับ
และประชาชนได๎รับการศึกษาอยําง
ทั่วถึง 

- การจัดการศึกษาและการกีฬาของ
ต าบลแมํลานได๎รับการยกระดับและ
ประชาชนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง
คิดเป็นร๎อยละ 75 
 

75% 20% 20% 20% 5% 10% 

 2. เด็กนักเรียนทุกคนได๎รับประทาน
อาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)
อยํางทั่วถึง 

- เด็กนักเรียนทุกคนได๎รับประทาน
อาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)
อยํางทั่วถึงคิดเป็นร๎อยละ 70 

70% 20% 20% 20% 5% 5% 

 3. เด็กนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการ
เรียนเพื่อเสริมทักษะอยูํเสมอ 

- เด็กนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการ
เรียนเพื่อเสริมทักษะอยูํเสมอคิดเป็น
ร๎อยละ 70 
 

70% 20% 20% 20% 5% 5% 

 4. มีการจัดสภาพแวดล๎อมการเรียน
การสอนที่สํงผลให๎พฤติกรรมการ
เรียนการสอนเป็นไปในทางบวก 

- มีการจัดสภาพแวดล๎อมการเรียน
การสอนที่สํงผลให๎พฤติกรรมการ
เรียนการสอน 
 

70% 20% 20% 20% 5% 5% 
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จุดมํุงหมายเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น 
(Goals) 

ตัวชี้วัด (KPIs) ข๎อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) 
เปูาหมาย (Targets) 

ปี 62-66 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 
 5. สํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมด๎าน

การศึกษา 
- สํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมด๎าน
การศึกษาคิดเป็นร๎อยละ 70 
 

70% 20% 20% 20% 5% 5% 

  (5 )ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข 

1. ประชาชนรับการบริการด๎าน
สาธารณสุข ครบทุกครัวเรือน 

- ประชาชนรับการบริการด๎าน
สาธารณสุข ครบทุกครัวเรือนคิดเป็น
ร๎อยละ70 
 

70% 20% 20% 20% 5% 5% 

 2. คนชรา พิการ ผู๎ติดเชื้อเอดส์ และ
ผู๎ที่ได๎รับผลกระทบจากบิดามารดา
ติดเชื้อเอดส์ ได๎รับการสงเคราะห์
ครบทุกคน 

- คนชรา พิการ ผู๎ติดเชื้อเอดส์ และผู๎
ที่ได๎รับผลกระทบจากบิดามารดาติด
เชื้อเอดส์ ได๎รับการสงเคราะห์ครบ
ทุกคนคิดเป็นร๎อยละ 90 
 

90% 20% 20% 20% 20% 10% 

 4. เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ และ
ผู๎ด๎อยโอกาส ได๎รับการสํงเสริมและ
สนับสนุนทุกกิจกรรม 

- เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุและ
ผู๎ด๎อยโอกาส ได๎รับการสํงเสริมและ
สนับสนุนทุกกิจกรรมคิดเป็นร๎อยละ80 
 

80% 20% 20% 20% 10% 10% 

 5. จ านวนผู๎เก่ียวข๎องกับยาเสพติด
ลดลงอยํางตํอเน่ือง 

- จ านวนผู๎เก่ียวข๎องกับยาเสพติด
ลดลงอยํางตํอเน่ืองคิดเป็นร๎อยละ70 
 

70% 20% 20% 20% 5% 5% 

 6. จ านวนกิจกรรมสนับสนุน
อาสาสมัครชํวยเหลือสังคมและ
ชุมชนให๎มีความเข๎มแข็ง 

- จ านวนกิจกรรมสนับสนุน
อาสาสมัครชํวยเหลือสังคมชุมชนให๎
มีความเข๎มแข็งคิดเป็นร๎อยละ 70 
 

70% 20% 20% 20% 5% 5% 
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จุดมํุงหมายเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น 
(Goals) 

ตัวชี้วัด (KPIs) ข๎อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) 
เปูาหมาย (Targets) 

ปี 62-66 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 
6.       ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมท๎องถิ่นได๎รับการสํงเสริม
และอนุรักษ์ให๎เอ้ือตํอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบล
แมํลาน 

1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ - การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคิด
เป็นร๎อยละ 80 

80% 20% 20% 20% 10% 10% 

 2. ปลูกต๎นไม๎ตามสภาพพ้ืนที่เพิ่มขึ้น - ปลูกต๎นไม๎ตามสภาพพ้ืนที่คิดเป็น
ร๎อยละ 70 
 

70% 20% 20% 10% 15% 5% 

 3. จ านวนครัวเรือนที่มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

- จ านวนครัวเรือนที่มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
คิดเป็นร๎อยละ 80 
 

80% 20% 20% 20% 10% 10% 

7. องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน 
สามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชนใน
พื้นที่ได๎มากที่สุด 

1. ประชาชนได๎รับการบริการจาก
เจ๎าหน๎าที่อยํางทั่วถึง 

- จ านวนประชาชนได๎รับการบริการ
จากเจ๎าหน๎าที่อยํางทั่วถึงคิดเป็นร๎อย
ละ 80 
 

80% 20% 20% 20% 10% 10% 

 2. มีการฝึกอบรมเจ๎าหน๎าที่ของอบต.
แมํลาน โดยการจัดอบรมเองหรือ
หนํวยงานอ่ืนจัดอบรมแล๎วสามารถ
น ามาเป็นข๎อมูลในการให๎บริการ
ประชาชนได๎ 
 

- จ านวนเจ๎าหน๎าที่ของ อบต.แมํลาน
ได๎รับการจัดอบรมแล๎วสามารถน ามา
เป็นข๎อมูลในการให๎บริการประชาชน
ได๎คิดเป็นร๎อยละ 80 
 
 
 

90% 20% 20% 20% 20% 10% 
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จุดมํุงหมายเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น 
(Goals) 

ตัวชี้วัด (KPIs) ข๎อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) 
เปูาหมาย (Targets) 

ปี 62-66 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 
 3. มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
- จ านวนกิจกรรมสํงเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยคิด
เป็นร๎อยละ 80 

80% 20% 20% 20% 10% 10% 

 4.ประชาชนรับร๎ูข๎อมูลขําวสารของ
ทางราชการและขําวสารที่ทัน
เหตุการณ์ 

- จ านวนร๎อยละของประชาชนรับร๎ู
ข๎อมูลขําวสารของทางราชการและ
การเมืองมีชํองทางการรับร๎ูข๎อมูล
ขําวสารที่ทันเหตุการณ์คิดเป็นร๎อย
ละ 70 

70% 20% 20% 20% 5% 5% 
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บทที่ 5 
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
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บทท่ี 5 
ยุทธศาสตร ์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

เพื่อให๎การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมาย  และจุดมุํงหมายการพัฒนาที่ได๎ก าหนดไว๎ในบทที่  4      
จึงก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและหนํวยงานรับผิดชอบ รายละเอียดดังตารางตํอไปนี้ 
 
5.1 ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

1. การพัฒนาด๎านสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ ถนน สะพาน ราง
ระบายน้ า 

- สํวนโยธา 

 2. การ ปรับปรุง พัฒนาและจัดหา
แหลํงน้ า 

- สํวนโยธา 

 3. การปรับปรุง พัฒนาระบบ
ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ 

- สํวนโยธา 

 
5.2 ประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน
เศรษฐกิจ 

1. พัฒนาและสํงเสริมอาชีพและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 

- ส านักปลัด 

 2. สํงเสริมและพัฒนาปัจจัย
เกื้อหนุนด๎านเศรษฐกิจในท๎องถ่ิน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ส านักปลัด 

 
5.3 ประเด็นการพัฒนาด้านการศึกษา และกีฬา 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน
การศึกษา และกีฬา 

1. พัฒนาและสํงเสริมการศึกษา 
ทั้งในระบบและนอกระบบ 

- ส านักปลัด 
- สํวนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 2. พัฒนาและสํงเสริมการกีฬา
และนันทนาการภายในต าบล 

- ส านักปลัด 
- สํวนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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5.4 ประเด็นการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสังคม
และวัฒนธรรม 

1. พัฒนาด๎านการ สํงเสริมและ
อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 

- สํวนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
- ส านักปลัด 

 2. พัฒนาด๎านการสํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแกํเด็ก สตรี 
คนชรา คนพิการและผู๎ด๎อยโอกาส 

 

5.5 ประเด็นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข 

1. พัฒนาด๎านการสํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแกํเด็ก สตรี 
คนชรา คนพิการ และผู๎ด๎อยโอกาส 

- ส านักปลัด 
- สนง.พัฒนาสังคมฯ 
- สนง.สาธารณสุขจังหวัด 

 2. พัฒนาด๎านการสํงเสริมและ
พัฒนาด๎านสาธารณสุข 

- ส านักปลัด 
- สนง.สาธารณสุขจังหวัด 

5.6 ประเด็นการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

1. พัฒนาด๎านการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล๎อมภายในชุมชน หมูํบ๎าน 
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อม มลพิษ ขยะมูลฝอย 

- ส านักปลัด 
- ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

5.7 ประเด็นการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการเมือง 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการและการเมือง 

1. พัฒนาด๎านการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ศักยภาพ การบริหาร
จัดการบ๎านเมืองที่ดี การมีสํวนรํวม
ของประชาชน 

- ส านักปลัด 
-  สํวนการคลัง 
- สํวนโยธา 
- สํวนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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บทที่ 6 

การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลแม่ลานไปสู่การปฏิบัต ิ

และการติดตามประเมินผล 
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บทท่ี 6 
การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
 

เพื่อเป็นการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนา องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลานจึงได๎ก าหนดวิธีด าเนินการติดตามประเมินผล ดังนี ้

6.1 ห้วงระยะเวลาในการติดตามประเมินผล 
6.1.1 ด าเนินการติดตามประเมินผลปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
6.1.2 รายงานผลการด าเนินงานภายในเดือนมกราคมของทุกป ี

6.2 แบบในการติดตามประเมินผล ใช๎ตารางเครื่องมือ ดังนี ้
6.2.1 ตารางยุทธศาสตร์และจ านวนแนวทางในป ี................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


