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 ๒๐ 

บทน า 
 
  ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบัญญัติ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและให้บริการสาธารณะ
ที่จําเป็นแก่ท้องถิ่น ซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปีนั้นเป็นการกําหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมี
ลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จะเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีแต่ละปีให้เป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยท้องถิ่นต้อง
ดําเนินการตามแผนดังกล่าวเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ 
  เทศบาลตําบลไหล่หิน จึงมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลําปาง ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง และนโยบายของผู้บริหาร ตลอดจนการรับฟังความ
คิดเห็นโดยผ่านกระบวนการประชาคม การสํารวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล และ
การรับฟังข้อมูลปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มากําหนดแนวทางในการพัฒนาและจัดทําเป็นแผนพัฒนาสี่ปี 
เทศบาลตําบลไหล่หิน    (พ.ศ.2560 – 2564) โดยมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาตําบลไหล่หินอย่างมี
ประสิทธิภาพ สนองต่อปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
        
      เทศบาลตําบลไหล่หิน 
   
 

 
 
 

 
 
 

 
ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 



 ๒๑ 

 
๑. ด้านกายภาพ 

๑.๑ สถานที่ตั้ง 
 เทศบาลตําบลไหล่หิน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ตั้งอยู่ทาง            
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ว่าการอําเภอเกาะคา ระยะห่างจากอําเภอประมาณ ๗ กิโลเมตร  
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ     ตําบลลําปางหลวง 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ     ตําบลนาแก้ว อําเภอเกาะคา  ตําบลทุ่งงาม อําเภอเสริมงาม 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ     ตําบลเกาะคา 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ     ตําบลใหม่พัฒนา อําเภอเกาะคา  ตําบลเมืองยาว 
          อําเภอห้างฉัตร                    
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบบนเนินสูง และที่ราบลุ่ม มีเชิงเขาอยู่ทางด้านทิศตะวันตก มีแม่น้ํา
ยาวเป็นแม่น้ําสายหลัก ไหลผ่านทางทิศใต้ไปด้านทิศเหนือ ไหลลงสู่ตําบลเกาะคา น้ําในแม่น้ําไหลตลอดปี พ้ืนที่
ส่วนใหญ่จึงสามารถเก็บน้ําได้บ้าง และต้องอาศัยน้ําฝนเป็นหลัก 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาวโดยทั่วไปได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาว 
 1.4 ลักษณะของดิน 
 ลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแปูงหรือร่วนเหนียวปนทรายแปูงสีน้ําตาลปนเทาหรือเทาชมพู   
 1.๕ ลักษณะของแหล่งน้ํา 
 ตําบลไหล่หินมีแหล่งน้ําที่สําคัญที่หล่อเลี้ยงประชากร ได้แก่ ลําน้ําแม่ยาว อ่างเก็บน้ําแม่ฮวก อ่างเก็บน้ํา    
แม่เหิน  ลําห้วยแม่แก้ ลําห้วยแม่ฮวก ลําห้วยแม่เหิน 
 1.6 ลักษณะของไม้และปุาไม้ 
 ในเขตเทศบาลตําบลไหล่หินมีปุาสงวนแห่งชาติ และปุาแม่เรียงที่มีความสมบูรณ์ จะมีไม้นานาพรรณ
ขึ้นอยู่ตามเนินเขา มีทรัพยากรปุาไม้อยู่ถึงร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเขต หมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 4  

 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
ตําบลไหล่หินมีพื้นที่ทั้งหมด 138 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘๖,๒๕๐ ไร่ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 6 

หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านเข้าซ้อน หมู่บ้านแม่ฮวก หมู่บ้านมะกอก หมู่บ้านกิ่ว หมู่บ้านไหล่หินตะวันตก 
2.2 การเลือกตั้ง 
ตําบลไหล่หิน แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต คือ เขต 1 ประกอบด้วย บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1       

บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 และบ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6 เขต 2 ประกอบด้วย บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 บ้านมะกอก     
หมู่ที่ 4 และบ้านก่ิว หมู่ที่ 5 

 
 
 

๓. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 



 ๒๒ 

ณ  วันที่  -  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวน 

ครัวเรือน 

จ านวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 

บ้านเข้าซ้อน 
บ้านไหล่หิน 
บ้านแม่ฮวก 
บ้านมะกอก - นาบัว 
บ้านกิ่ว 
บ้านไหล่หินตะวันตก 

๔๐4 
๔๒6 
๒๔6 
๓๐5 
๑๕6 
๒๑๕ 

๖๔8 
๕๒6 
๔๑4 
๔๙๙ 
๒๓๙ 
๓๔5 

๖๓๕ 
๕๖9 
๔๕4 
๕๐4 
๒๕0 
๓๘๓ 

๑,๒๘๒ 
๑,๐๙๕ 
๘๖๕ 
๙๙๙ 
๔๙๐ 
๗๒๖ 

รวม ๑,๗52 ๒,๖71 ๒,๗95 ๕,๔66 

 
แผนภูมิแสดงจ านวนประชากรแต่ละหมู่บ้านในเขตต าบลไหล่หิน 

จ านวนประชากร, 1282

จ านวนประชากร, 1095

จ านวนประชากร, 865

จ านวนประชากร, 999

จ านวนประชากร, 490

จ านวนประชากร, 726

บ้านเขา้ซ้อน บ้านไหลห่ิน

บ้านแม่ฮวก บ้านมะกอก-นาบัว

บ้านก่ิว บ้านไหลห่ินตะวนัตก

 

ประชากรตามข้อมูลสาธารณสุขชุมชน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวน 

ครัวเรือน 

จ านวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 

บ้านเข้าซ้อน 
บ้านไหล่หิน 
บ้านแม่ฮวก 
บ้านมะกอก - นาบัว 
บ้านกิ่ว 
บ้านไหล่หินตะวันตก 

๓๕๔ 
๓๐๔ 
๒๑๗ 
๒๖๔ 
๑๔๓ 
๒๔๑ 

๕๕๙ 
๔๑๔ 
๓๐๒ 
๓๗๗ 
๑๘๗ 
๒๘๐ 

๕๖๗ 
๔๔๑ 
๓๖๔ 
๔๐๓ 
๒๑๐ 
๒๙๕ 

๑,๑๒๖ 
๘๕๕ 
๖๖๖ 
๗๘๐ 
๓๙๗ 
๕๗๕ 

รวม ๑,๕๒๓ ๒,๐๓๐ ๒,๒๒๑ ๔,๓๙๙ 

(ข้อมลูจากโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลไหล่หิน ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙) 
 

 
3.2 ชว่งอายุและจํานวนประชากร 

จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุต าบลไหล่หิน 
ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลไหล่หิน  

 



 ๒๓ 

ช่วงอายุ ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

อายุ ๐ – ๑ ปี 
อายุ ๑ – ๔ ปี 
อายุ ๕ – ๙ ปี 
อายุ ๑๐ – ๑๔ ปี 
อายุ ๑๕ – ๑๙ ปี 
อายุ ๒๐ – ๒๔ ปี 
อายุ ๒๕ – ๒๙ ปี 
อายุ ๓๐ – ๓๔ ปี 
อายุ ๓๕ – ๓๙ ปี 
อายุ ๔๐ – ๔๔ ปี 
อายุ ๔๕ – ๔๙ ปี 
อายุ ๕๐ – ๕๔ ปี 
อายุ ๕๕ – ๕๙ ปี 
อายุ ๖๐ – ๖๔ ปี 
อายุ ๖๕ – ๖๙ ปี 
อายุ ๗๐ – ๗๔ ปี 
อายุ ๗๕ – ๗๙ ปี 
อายุ ๘๐ ปีขึ้นไป 
 

๑๙ 
๖๗ 
๙๘ 

๑๑๖ 
๑๕๗ 
๑๒๗ 
๘๘ 
๖๗ 
๙๑ 

๑๑๙ 
๒๐๓ 
๒๔๖ 
๒๕๖ 
๑๖๘ 
๑๑๐ 
๕๕ 
๕๔ 
๗๘ 

๑๐ 
๘๓ 
๘๕ 

๑๒๘ 
๑๕๑ 
๙๓ 
๙๐ 
๗๑ 

๑๑๘ 
๑๗๔ 
๒๓๔ 
๒๘๗ 
๒๔๐ 
๑๖๕ 
๙๑ 
๕๑ 
๖๗ 

๑๔๒ 

๒๙ 
๑๕๐ 
๑๘๓ 
๒๔๔ 
๓๐๘ 
๒๒๐ 
๑๗๘ 
๑๓๘ 
๒๐๙ 
๒๙๓ 
๔๓๗ 
๕๓๓ 
๔๙๖ 
๓๓๓ 
๒๐๑ 
๑๐๖ 
๑๒๑ 
๒๒๐ 

รวมทั้งหมด ๒,๑๑๙ ๒,๒๘๐ ๔,๓๙๙ 

(ข้อมลูจากโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลไหล่หิน ณ วันที่  ๓๐  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 

จ านวนประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (เปนนบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งอายุ ๑๘ ปี ข้ึนไป) 
หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวน 

ครัวเรือน 

จ านวนประชากรผู้มสีิทธิเลือกตั้ง 
ชาย หญิง รวม 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 

บ้านเข้าซ้อน 
บ้านไหล่หิน 
บ้านแม่ฮวก 
บ้านมะกอก - นาบัว 
บ้านกิ่ว 
บ้านไหล่หินตะวันตก 

๓๕๔ 
๓๐๔ 
๒๑๗ 
๒๖๔ 
๑๔๓ 
๒๔๑ 

๕๕๐ 
๔๔๗ 
๓๕๙ 
๔๐๓ 
๒๐๓ 
๒๘๔ 

๕๕๒ 
๔๘๑ 
๓๗๒ 
๔๑๗ 
๒๑๖ 
๓๔๓ 

๑,๑๐๒ 
๙๒๘ 
๗๓๑ 
๘๒๐ 
๔๑๙ 
๖๒๗ 

รวม ๑,๕๒๓ ๒,๒๔๖ ๒,๓๘๑ ๔,๖๒๗ 
ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร อ าเภอเกาะคา  ณ  วันที่  -  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 

จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ   
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หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนผู้สูงอายุ จ านวนผู้พิการ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 

บ้านเข้าซ้อน 
บ้านไหล่หิน 
บ้านแม่ฮวก 
บ้านมะกอก - นาบัว 
บ้านกิ่ว 
บ้านไหล่หินตะวันตก 

๒๒๒ 
๑๘๓ 
๑๒๖ 
๑๖๐ 
๘๖ 

๑๖๒ 

๓๔ 
๒๘ 
๓๒ 
๓๓ 
๑๐ 
๓๒ 

รวม ๙๓๙ ๑๖๙ 

(ข้อมูลจากงานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด เทศบาลตําบลไหล่หิน ณ วันที่  ๓๐  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 

๔. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

ล าดับ 
ชื่อโรงเรียน/ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวนครู 

รวม 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
จ านวน

ห้องเรียน ชาย หญิง ชาย หญิง 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน 
โรงเรียนบ้านเช้าซ้อน 
โรงเรียนบ้านไหล่หิน 
โรงเรียนบ้านแม่ฮวก 
โรงเรียนวัดมะกอก-นาบัว 
โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน 
๖ แห่ง (หมู่ ๑ – ๖) 

- 
๑ 
๕ 
- 
๑ 
๘ 
- 

๕ 
๑ 

๑๐ 
- 
๔ 

๑๓ 
- 

๕ 
๒ 

๑๕ 
- 
๕ 

๒๑ 
- 

๒๕ 
๗ 

๖๙ 
- 
๙ 

๑๑๐ 
- 

๒๓ 
๘ 

๗๑ 
- 
๖ 

๘๐ 
- 

๔๘ 
๑๕ 

๑๔๐ 
- 

๑๕ 
๑๙๐ 

๖ 

๒ 
๗ 
๘ 
- 
๖ 

๒๓ 
- 

 
4.2 สาธารณสุข 

 

ล าดับ ประเภท 
จ านวน 
(แห่ง) 

ที่ต้ัง 
แพทย์ 
(คน) 

พยาบาล 
(คน) 

๑ 
๒ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลไหล่หิน 
ศูนย์สาธารณสุขมลูฐานชุมชน 
 

๑ 
๖ 
 
 
 

หมู่ ๒ 
หมู่ ๑ - ๖ 

 
 
 

- 
- 
 
 
 

๗ 
- 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ํา  ๑๐๐  % 

 
4.3 อาชญากรรม 
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การดํารงชีวิตของราษฎรในเขตเทศบาลเป็นแบบเครือญาติและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันจึงไม่มีเหตุ
อาชญากรรมในพ้ืนที่ 

4.4 ยาเสพติด 
ข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จํานวน 6 คน ได้รับการบําบัดฟ้ืนฟู และส่งเสริมอาชีพตามโครงการของ

อําเภอเกาะคาโดยเทศบาลอุดหนุนงบประมาณ จํานวน 5 คน 
 
4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
ก) ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บ้าน จํานวน 6 ศูนย์ 
ข) ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตําบลไหล่หิน จํานวน 1 ศูนย์ 
ค) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลไหล่หิน จํานวน 1 ศูนย์ 
ง) ประสานงานขอรับการสงเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 
จ) เบี้ยยังชีพผู้พิการ  จํานวน 201 คน (ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
ฉ) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 1,007 คน (ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
ช) เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จํานวน 22 คน (ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
ซ) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จํานวน 1 หลัง (ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๙) 
 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมขนส่งที่ใช้ในการสัญจรไปมาระหว่างอําเภอ ตําบลใกล้เคียงและหมู่บ้าน ใช้ถนน 

จํานวน  ๔  สาย  คือ 
๑. ถนนลาดยางแอสฟัลล์ติก จํานวน ๑๗ สาย รวมระยะทาง ๑๑.๕ กิโลเมตร 
๒. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน ๔๗ สาย  รวมระยะทาง ๑๑.๑๘ กิโลเมตร 
๓. ถนนลูกรัง  จํานวน  ๔๔ สาย  รวมระยะทาง  ๑๐.๓๘ กิโลเมตร 
๔. ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ใช้ในการคมนาคมในหมู่บ้าน 

5.2 การไฟฟูา 
ภายในเขตเทศบาลตําบลไหล่หินรับบริการไฟฟูา จาก การไฟฟูาส่วนภูมิภาอําเภอเกาะคา ซึ่งครัวเรือน

ในเขตเทศบาลมีไฟฟูาใช้แล้วประมาณ 100 % ครบทุกครัวเรือนทั้ง ๖ หมู่บ้าน แต่มีบางพ้ืนที่ยังไม่ได้รับการ
ขยายเขตไฟฟูา เช่น พ้ืนที่เกษตรกรรม และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น  

5.3 การประปา 
ราษฎรในเขตเทศบาลมีน้ําประปาใช้แล้วประมาณ 100 %  
ประปาหมู่ที่ 1 ใช้แหล่งน้ําดิบจาก แม่น้ํายาว 
ประปาหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ใช้แหล่งน้ําดิบจาก แม่น้ํายาว 
ประปาหมู่ที่ 3 ใช้แหล่งน้ําดิบจาก ลําห้วยแม่ฮวก 
ประปาหมู่ที่ 4 ใช้แหล่งน้ําดิบจาก แม่น้ํายาว 
ประปาหมู่ที่ 5 ใช้แหล่งน้ําดิบจาก ลําห้วยแม่แก้ 
ส่วนใหญ่การใช้น้ําจะไม่เพียงพอ ในฤดูแล้ง  
5.4 โทรศัพท์ 
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มีจํานวนชุมสายโทรศัพท์ในพ้ืนที่ จํานวน 1 ชุมสาย ราษฎรได้รับบริการโทรศัพท์แล้ว ประมาณ 80 % 
โดยส่วนใหญ่จะสื่อสารด้วยระบบมือถือ และสามารถติดต่อได้ทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาล แต่ระบบสายโทรศัพท์ยัง
ยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบ 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ราษฎรในเขตเทศบาลต้องเดินทางไปใช้บริการ ณ ไปรษณีย์เกาะคา ในตัวอําเภอเกาะคา ระยะทาง

ประมาณ 7 กิโลเมตร  
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 
ในเขตเทศบาลตําบลไหล่หินมีพื้นที่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ 7,830 ไร่ แยกเป็นที่นา 

5,650 ไร่ พืชไร่ 1,205 ไร่ ไม้ผล 752 ไร่ ไม้ยืนต้น 185 ไร่ พืชผัก 46 ไร่ ราษฎรประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ร้อยละ 90 ของประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล พืชผลทางการเกษตรที่สําคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง ลําไย ฯลฯ 

6.2 การประมง 
 การประมงในเขตเทศบาลตําบลไหล่หินเป็นการเลี้ยงปลาในครัวเรือนไว้เพ่ือบริโภค 
6.3 การปศุสัตว์ 
สถานประกอบการด้านปศุสัตว์ 
 - ฟาร์มเลี้ยงหมู  11 แห่ง 
 - ฟาร์มเลี้ยงไก่  1  แห่ง 
6.4 การบริการ 
สถานประกอบการด้านบริการ 
 - ร้านเสริมสวย  4 แห่ง 
 - ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์  2  แห่ง 
 - สระว่ายน้ํา  1  แห่ง 
 - ร้านจําหน่ายรถจักรยานยนต์+ เครื่องไช้ไฟฟูา 1 แห่ง 
 - ร้านซักรีด 1 แห่ง 
6.5 การท่องเที่ยว 
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตําบลไหล่หิน มีโบราณสถาน จํานวน 1 แห่ง 
- วัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินแก้วช้างยืน/วัดไหล่หินหลวง) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่หิน 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตเทศบาลตําบลไหล่หิน ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน ดังนี้ 

-  โรงงานเซรามิก 2 แห่ง 
-  โรงน้ําดื่ม  1  แห่ง 
-  โรงสีข้าว 6  แห่ง 
-  โรงผลิตขนมจีน 1 แห่ง 
-  โรงสุรากลั่น 1 แห่ง 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม  

-  สถานีบริการน้ํามัน  จํานวน  1  แห่ง 
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-  ตลาดสด (ตลาดเช้าไหล่หิน)    จํานวน  1  แห่ง 
-  ร้านค้าทั่วไปขายของชํา จํานวน  28 แห่ง  

 -  ร้านอาหาร+ก๋วยเตี๋ยว  จํานวน  10 แห่ง 
 
กลุ่มอาชีพ 
 - กลุ่มของชําร่วยและประดิษฐ์ดอกไม้ หมู่ที่ 3 นางพลอย ศรีวิชัย ประธานกลุ่ม 
 - กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 นางทองอินทร์  ปินตา ประธานกลุ่ม 
 - กลุ่มทําตุงและทอถุงย่าม หมู่ที่ 6 นางปี๋  ดวงแก้ว ประธานกลุ่ม 
 - กลุ่มทําข้างกล้องงอกเพ่ือสุขภาพ หมู่ที่ 6 นางพรรณี  แสงลูน ประธานกลุ่ม 
 - กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก  หมู่ที่ 6 นางกิม ปะละ ประธานกลุ่ม 
 - กลุ่มเย็บผ้าจักรอุตสาหกรรม หมู่ที่ 2  นางสมพร  คําอ้าย ประธานกลุ่ม 
 - กลุ่มน้ําพริกแมงดา น้ําพริกสูตรโบราณ หมู่ที่ 3 นางเครือวรรณ ทาเรือน ประธานกลุ่ม 
 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
7.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลไหล่หินเป็นชุมชนแบบชนบท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทํา

นาข้าว ไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด และมันสําปะหลัง และมีอาชีพรับจ้างเมื่อหมดฤดูทํานา เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่
เป็นการเลี้ยงเพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือน เช่น โค กระบือ เป็ด ไก่  

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ในดา้นการผลิตภาคเกษตรกรรมยังเป็นอาชีพหลักของประชาชนในเขตเทศบาล พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในเขต

เทศบาลยังเป็นที่นา ประมาณ ๒ ใน ๓ ส่วนของพ้ืนที่ทั้งหมด อาชีพหลักของประชาชนในเขตเทศบาลจึงเป็น
อาชีพเกษตรกรรมซึ่งส่วนใหญ่ทํานา  ทําไร่ และการปศุสัตว์ส่วนใหญ่เป็นแบบครัวเรือนเพ่ือการบริโภค 

 
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ําทางการเกษตร 

ล าดับที ่ ชื่อคลอง ที่ต้ัง 
ขนาด 

สภาพการใช้งาน 
กว้าง ยาว ลึกเฉลี่ย 

๑ 
 

๒ 
 

๓ 
 

๔ 
 

๕ 
 

๖ 

แม่น้ํายาว 
 
อ่างเก็บน้ําแม่ฮวก 
 
อ่างเก็บน้ําแม่เหิน 
 
ลําห้วยแม่แก ้
 
ลําห้วยแมฮ่วก 
 
ลําห้วยแมเ่หิน 

ม.๑,๒,๔,๖  ตําบลไหล่หิน 
 
ม. ๓, ๔  ตําบลไหล่หิน 
 
ม. ๓  ตําบลไหลห่ิน 
 
ม. ๕  ตําบลไหลห่ิน 
 
ม. ๓  ตําบลไหล่หิน 
 
ม. ๓  ตําบลไหล่หิน 

๑๕ ม. 
 

๕๐ ม. 
 

๔๐ ม. 
 

๑๐ ม. 
 

๑๐ ม. 
 

๑๐ ม. 

๑๐ ก.ม. 
 

๔ ก.ม. 
 

๓,๔๐๐ ม 
 

๘ ก.ม. 
 

๒๐ ก.ม. 
 

๒๐ ก.ม. 

๕ ม. 
 

๓.๕ ม. 
 

๓ ม. 
 

๓ ม. 
 

๓ ม. 
 

๓ ม. 
 

ใช้ได้ทุกฤดู 
 
ใช้ได้เฉพาะฤดฝูน 
 
ใช้ได้เฉพาะฤดฝูน 
 
ใช้ได้เฉพาะฤดฝูน 
 
ใช้ได้เฉพาะฤดฝูน 
 
ใช้ได้เฉพาะฤดฝูน 

 
 
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
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ลําดับ 
ประเภท จ านวน ที่ต้ัง 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๗ 

ฝาย 
บ่อน้ําตื้นสาธารณะ 
บ่อน้ําตื้นส่วนบุคคล 
บ่อบาดาลสาธารณะ 
สระเก็บน้ํา 
ประปาหมู่บ้าน 

๕ 
๑๘ 
๘๖ 
๖ 

๖๐ 
๕ 

หมู่ ๑, ๔, ๕, ๖ 
หมู่ ๑ – ๖ 
หมู่ ๑ – ๖ 
หมู่ ๑ – ๖ 
หมู่ ๑ – ๖ 

หมู่ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ 

 
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1 การนับถือศาสนา 
ประชากรในเขตเทศบาลตําบลไหล่หินนับถือศาสนาพุทธ 100 % มีวัดจํานวน 7 วัด ดังนี้ 

ล าดับ ประเภท จ านวน ชื่อ ที่ตั้ง 

๑ 
 
 
 
 
 
 

วัด 
 
 
 
 
 
 

๗ 
 
 
 
 
 
 

วัดเข้าซ้อน 
วัดไหล่หินหลวง 
วัดแม่ฮวก 
วัดมะกอก - นาบัว 
วัดอัมพวนาราม 
วัดไหล่หินใหม่ชัยมงคล 
วัดปุาบ้านแพะพุทธญาน 

หมู่ ๑ 
หมู่ ๒ 
หมู่ ๓ 
หมู่ ๔ 
หมู่ ๕ 
หมู่ ๖ 
หมู่ ๑ 

8.2 ประเพณีและงานประจําปี 
ก) ประเพณียี่เป็ง (งานลอยกระทง) เดือน พฤศจิกายน 
ข) ประเพณีสงกรานต์ เดือน เมษายน 
ค) ประเพณีสลากภัต เดือน ตุลาคม 
ง) ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 
จ) ประเพณีตานข้าวจี่ข้าวหลาม เดือน มกราคม 
ฉ) ประเพณีสรงน้ําหลวงพ่อดํา (หมู่ที่ 5) เดือน เมษายน  

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ก) หมอสมุนไพรพื้นบ้าน 
ข) หมอเปุา 
ค) หมอย่ําขาง 
จ) การทําบายศรี 
ฉ) หมอดิน 
ช) การจักรสาน 
ซ) การจ้อย ซอ 
 

8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
 ก) ผ้าทอ (ผ้าลายสอง) 
 ข) กล่องข้าว 



 ๒๙ 

 ค) งานจักรสาน 
 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1 น้ํา 
ในเขตเทศบาลตําบลไหล่หินมีแหล่งน้ําธรรมชาติ ดังนี้ แม่น้ํายาว อ่างเก็บน้ําแม่ฮวก อ่างเก็บน้ําแม่เหิน

ลําห้วยแม่แก้ ลําห้วยแม่ฮวก ลําห้วยแม่เหิน เกษตรกรใช้ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
9.2 ปุาไม้ 
ปุาไม้ในเขตเทศบาลตําบลไหล่หิน ส่วนใหญ่เป็นปุาไม้เบญจพรรณในเขตปุาสงวนแห่งชาติ อยู่ในพื้นที่

หมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 4 
9.3 ภูเขา 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบบนเนินสูง และมีเชิงเขาอยู่ทางด้านทิศตะวันตก 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 - 2560) 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
เทศบาลตําบลไหล่หิน ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557 – 

2559) (พ.ศ.2558 – 2560) (พ.ศ. 2559 – 2561) และ (พ.ศ.2560 – 2562) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหา
และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 3 ปี นั้น  
      เทศบาลตําบลไหล่หิน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี และได้ดําเนินเงินตั้งงบประมาณ โดยได้
นําโครงการตามแผนพัฒนา 3 ปี มาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 3 ปี ปี 2557 
เทศบาลต าบลไหล่หิน เกาะคา จ.ล าปาง  

ยุทธศาสตร ์
2557 2558 2559 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 128 28,810,000.00 125 27,295,000.00 125 27,520,000.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจํานวน 3 
แนวทาง 

17 2,445,000.00 16 1,720,000.00 16 1,720,000.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสังคมจํานวน 6
แนวทาง 

125 14,760,000.00 121 14,320,000.00 121 14,320,000.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 85 16,537,000.00 85 21,037,000.00 85 16,537,000.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการเมืองและการ
บริหารจํานวน 4แนวทาง 

34 4,826,000.00 34 4,826,000.00 34 4,549,000.00 

รวม 389 67,378,000.00 381 69,198,000.00 381 64,646,000.00 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2557 
เทศบาลต าบลไหล่หิน เกาะคา จ.ล าปาง  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเปนน งบประมาณ คิดเปนน 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเปนน งบประมาณ คิดเปนน 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเปนน งบประมาณ คิดเปนน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

128.0 32.90 
28,810,000.0

0 
42.76 11.0 25.00 3,329,000.00 54.04 8.0 42.11 905,370.00 75.37 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจํานวน 3 แนวทาง 

17.0 4.37 2,445,000.00 3.63 1.0 2.27 200,000.00 3.25 0.0 0.00 0.00 0.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
สังคมจํานวน 6แนวทาง 

125.0 32.13 
14,760,000.0

0 
21.91 23.0 52.27 1,810,000.00 29.38 11.0 57.89 295,875.00 24.63 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

85.0 21.85 
16,537,000.0

0 
24.54 2.0 4.55 140,000.00 2.27 0.0 0.00 0.00 0.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
การเมืองและการบริหารจํานวน 4
แนวทาง 

34.0 8.74 4,826,000.00 7.16 7.0 15.91 681,000.00 11.06 0.0 0.00 0.00 0.00 

รวม 389.0   
67,378,000.0

0 
  44.0   

6,160,000.0
0 

  19.0   
1,201,245.0

0 
  



 ๓๑ 

 
รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 3 ปี ปี 2558 

เทศบาลต าบลไหล่หิน เกาะคา จ.ล าปาง  

ยุทธศาสตร์ 
2558 2559 2560 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

33 15,360,000.00 21 5,760,000.00 24 5,560,000.00 

2.ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

13 4,540,000.00 4 670,000.00 2 300,000.00 

3.ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
สังคม 

78 10,901,000.00 22 3,590,000.00 16 2,060,000.00 

4.ยุทธศาสตร์ ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

57 10,540,000.00 20 12,000,000.00 16 7,450,000.00 

5.ยุทธศาสตร์ ด้าน
การเมือง และการ
บริหาร 

58 12,659,000.00 0 0 0 0 

รวม 239 54,000,000.00 67 22,020,000.00 58 15,370,000.00 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2558 
เทศบาลต าบลไหล่หิน เกาะคา จ.ล าปาง  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเปนน งบประมาณ คิดเปนน 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเปนน งบประมาณ คิดเปนน 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเปนน งบประมาณ คิดเปนน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

33.0 13.81 15,360,000.00 28.44 1.0 1.37 1,184,200.00 19.75 0.0 0.00 0.00 0.00 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

13.0 5.44 4,540,000.00 8.41 2.0 2.74 645,700.00 10.77 0.0 0.00 0.00 0.00 

3.ยุธศาสตร์ การพัฒนา
ด้านการพัฒนาสังคม 

78.0 32.64 10,901,000.00 20.19 39.0 53.42 2,322,000.00 38.72 19.0 59.38 888,218.80 57.03 

4.ยุทธศาสตร์ ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

57.0 23.85 10,540,000.00 19.52 8.0 10.96 624,000.00 10.41 2.0 6.25 47,100.00 3.02 

5.ยุทธศาสตร์ ด้าน
การเมือง และการบริหาร 

58.0 24.27 12,659,000.00 23.44 23.0 31.51 1,220,600.00 20.36 11.0 34.38 622,150.00 39.95 

รวม 239.0   54,000,000.00   73.0   
5,996,500.0

0 
  32.0   1,557,468.80   
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รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 3 ปี ปี 2559 
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ล าปาง  

ยุทธศาสตร์ 
2559 2560 2561 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

45 43,300,000.00 36 42,050,000.00 33 44,130,000.00 

2.ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

24 6,130,000.00 18 6,250,000.00 18 6,250,000.00 

3.ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
สังคม 

100 15,393,000.00 101 16,123,000.00 101 17,603,000.00 

4.ยุทธศาสตร์ ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

62 6,890,000.00 58 7,230,000.00 64 13,380,000.00 

5.ยุทธศาสตร์ ด้าน
การเมือง และการ
บริหาร 

71 6,784,000.00 1 800,000.00 1 800,000.00 

รวม 302 78,497,000.00 214 72,453,000.00 217 82,163,000.00 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2559 
เทศบาลต าบลไหล่หิน เกาะคา จ.ล าปาง  

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเปนน งบประมาณ คิดเปนน 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเปนน งบประมาณ คิดเปนน 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเปนน งบประมาณ คิดเปนน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

45.0 14.90 43,300,000.00 55.16 6.0 6.74 
1,051,000.0

0 
21.26 4.0 7.27 432,900.00 15.74 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

24.0 7.95 6,130,000.00 7.81 5.0 5.62 130,000.00 2.63 1.0 1.82 12,800.00 0.47 

3.ยุธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
การพัฒนาสังคม 

100.0 33.11 15,393,000.00 19.61 33.0 37.08 
2,271,350.0

0 
45.94 20.0 36.36 

1,630,284.8
0 

59.29 

4.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

62.0 20.53 6,890,000.00 8.78 5.0 5.62 165,300.00 3.34 3.0 5.45 26,650.00 0.97 

5.ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง 
และการบริหาร 

71.0 23.51 6,784,000.00 8.64 40.0 44.94 
1,326,800.0

0 
26.83 27.0 49.09 647,039.00 23.53 

รวม 302.0   78,497,000.00   89.0   
4,944,450.0

0 
  55.0   

2,749,673.8
0 
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รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 3 ปี ปี 2560 
เทศบาลต าบลไหล่หิน เกาะคา จ.ล าปาง  

ยุทธศาสตร์ 
2560 2561 2562 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

56 51,000,000.00 56 51,000,000.00 56 51,000,000.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

26 14,915,000.00 27 16,985,000.00 27 16,985,000.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาสังคม  

130 14,363,000.25 122 14,513,000.00 122 14,513,000.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  

84 11,075,000.00 81 11,050,000.00 81 11,050,000.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหาร  

44 5,436,000.00 4 510,000.00 5 540,000.00 

รวม 340 96,789,000.25 290 94,058,000.00 291 94,088,000.00 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2560 
เทศบาลต าบลไหล่หิน เกาะคา จ.ล าปาง  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเปนน งบประมาณ คิดเปนน 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเปนน งบประมาณ คิดเปนน 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเปนน งบประมาณ คิดเปนน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

56.0 16.47 51,000,000.00 52.69 4.0 4.76 
1,399,000.0

0 
21.56 0.0 - 0.00 - 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

26.0 7.65 14,915,000.00 15.41 8.0 9.52 591,000.00 9.11 0.0 - 0.00 - 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาสังคม 

130.0 38.24 14,363,000.25 14.84 46.0 54.76 
3,167,000.0

0 
48.81 0.0 - 0.00 - 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

84.0 24.71 11,075,000.00 11.44 4.0 4.76 180,000.00 2.77 0.0 - 0.00 - 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

44.0 12.94 5,436,000.00 5.62 22.0 26.19 
1,151,000.0

0 
17.74 0.0 - 0.00 - 

รวม 340.0   96,789,000.25   84.0   
6,488,000.0

0 
  0.0   0.00   
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2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ตามที่เทศบาลได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปีขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

ตําบลไหล่หินให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการบริการ การแก้ไข
ปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งในการจัดทําแผนพัฒนาจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
เป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสรุป
รายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี 

แผนพัฒนาตําบลสามปีของเทศบาลตําบลไหล่หินสามารถนําไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพได้ดังนี้ 
เชิงปริมาณ 

1. ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
แผนพัฒนาต าบลสามปี (พ.ศ.2557-2559) 

- โครงการที่บรรจุในแผน    จํานวน 389 โครงการ 
- โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ จํานวน 44 โครงการ 

คิดเปนนร้อยละ  11.31 
2. ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

แผนพัฒนาต าบลสามปี (พ.ศ.2558-2560) 
- โครงการที่บรรจุในแผน    จํานวน 239 โครงการ 
- โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ จํานวน 73 โครงการ 

คิดเปนนร้อยละ  30.54 
3. ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

แผนพัฒนาต าบลสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
- โครงการที่บรรจุในแผน    จํานวน 302 โครงการ 
- โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ จํานวน 98 โครงการ 

คิดเปนนร้อยละ  32.45 
4. ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

แผนพัฒนาต าบลสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
- โครงการที่บรรจุในแผน    จํานวน 340 โครงการ 
- โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ จํานวน 84 โครงการ 

คิดเปนนร้อยละ  24.71 
  การดําเนินงานตามแผนพัฒนา เทศบาลตําบลไหล่หินสามารถดําเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแผนพัฒนาในทุกฉบับที่ได้ประกาศใช้ 
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  โดยภาพรวมแล้วแผนพัฒนาตําบลสามปีของเทศบาลตําบลไหล่หินยังไม่สามารถดําเนินการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนามีจํานวนมากแต่งบประมาณ
ดําเนินการมีจํากัดทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามแผนได้เกินกว่าร้อยละ 50 

เชิงคุณภาพ 
การดําเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- ดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนที่ใช้ในการคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้สะดวก 

- ดําเนินการปรับปรุงระบบประปาให้มีสภาพพร้อมใช้งานและมีน้ําประปาใช้จ่ายถั่วถึง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

- ดําเนินการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเพื่อเพ่ิมแสง
สว่างและมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา 

- ดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบระบายน้ําท่วมขังถนนในหมู่บ้าน 
การดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ดําเนินโครงการและกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์การปลูกต้นไม้ และลดการเผาในที่โล่ง  
แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุา  

- ดําเนินโครงการและกิจกรรมการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนโดยการอบรมให้ความรู้ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้าน 

- ดําเนินการปรับปรุง บํารุงรักษาแหล่งน้ํา โดยดําเนินโครงการขุดลอก การกําจัดผักตบชวา 
การดําเนินงานด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

- ดําเนินโครงการและกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้วยโอกาส 
ผู้ปุวยเอดส์ ทั้งด้านเบี้ยยังชีพ การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กลุ่มคนเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
สนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์  

- ดําเนินโครงการและกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาทุกระดับ ให้มีความรู้
และเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- ดําเนินโครงการและกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือ
การอนุรักษ์และคงอยู่ตลอดไป 

- ดําเนินโครงการและกิจกรรมในการส่งเสริมการออกกําลังกาย การปูองกันโรค และการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน การแข่งขันกีฬา การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา 

- ดําเนินกิจกรรมที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การจัดตั้งกลุ่ม การ
จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ การดําเนินกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 

- ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในการปูองกันโรคและการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร การปูองกันและบําบัดฟ้ืนฟูด้านยาเสพติด  

- ดําเนินการด้านความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย โดยการดําเนินการปูองกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย การจัดตั้ง
อาสาสมัครปูองกันไฟปุา  

การดําเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
- ดําเนินโครงการและกิจกรรมการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตําบลไหล่หิน จากศูนย์เรียนรู้การ

พัฒนาสตรีและครอบครัว และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเกาะคา และหน่วยงาน
อ่ืนๆ เช่น วิทยาลัยการอาชีพ ในการอบรมและพัฒนาด้านอาชีพ  ดําเนินการส่งเสริมสินค้า
และผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการออกร้านในงานประจําปีระดับอําเภอ 
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- ดําเนินการปรับปรุง และซ่อมแซมระบบส่งน้ําเพ่ือการเกษตร ก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนเพ่ือ
การขนส่งผลิตผลทางการเกษตร 

การดําเนินงานด้านการเมืองและการบริหาร 
- ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยกระบวนการประชาคม 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เข้า

ร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
- ดําเนินการออกบริการเคลื่อนที่แก่ประชาชน โดยจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี 
- จัดหา จัดซื้อ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน ที่ทันสมัยและให้เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 
3. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  

3.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สําคัญ 
ตามที่เทศบาลตําบลไหล่หินได้ดําเนินงานในด้านต่างๆ ตามแผนพัฒนาของเทศบาล ตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนา ซึ่งผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบล
ไหล่หินมีผลที่ได้รับและผลที่สําคัญดังนี้ 

1. ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมและสัญจรไปมาได้สะดวก 
2. ประชาชนมีไฟฟูาและน้ําประชาใช้ทุกครัวเรือน 
3. เด็ก เยาวชน ได้รับการศึกษาทุกคน 
4. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย และมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง 
5. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
6. ประชาชนเริ่มให้ความสําคัญและร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ 
7. ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ 
8. ปัญหาโรคติดต่อลดลง และโรงไข้เลือดออกลดลง 
9. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุขมากขึ้น 
10. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการปูองกันภัย 
11. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของเทศบาลโดยผ่านกระบวนการประชุม ประชาคม 
12. ประชาชนได้รับการบริการต่างๆ จากเทศบาลด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้ 
1. ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมและสัญจรไปมาที่สะดวกได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
2. มีระบบบริหารจัดการขยะที่ดีและมีประสิทธิภาพ ประชาชนให้ความร่วมมือในการบริหาร

จัดการขยะ 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจํานวนเด็กเพ่ิมข้ึน 
4. กลุ่มอาชีพ และเกษตรกรได้รับส่งเสริมด้านการตลาด การคุณภาพสินค้า ผลผลิตทาง

การเกษตร 
5. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพที่หลากหลาย 
6. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
7. ประชาชนมีน้ําอุปโภค-บริโภคอย่างทั่งถึงและเพียงพอ 
3.2 ผลกระทบ 
ในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลไหล่หินที่ผ่านมาของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 

ซึ่งการดําเนินงานต่างๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนในเขตเทศบาล ดังนี้ 



 ๓๗ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานบางโครงการอาจเกิดผลกระทบด้านความเป็นอยู่ ทําให้
เกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชนบ้างบางโครงการแค่เป็นระยะเวลาชั่วคราว 

2. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางแห่งบางโครงการอาจเกิดความไม่
เท่าเทียมกันเนื่องจากขนาดพ้ืนที่และจํานวนประชากรแต่ละชุมชน/หมู่บ้าน 

3. การพัฒนาด้านสังคม 
3.1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตฯ การพิจารณาโครงการให้เบี้ยยังชีพคนชรา และผู้ติดเชื้อ

เอดส์บางรายอาจต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร 
3.2 การพัฒนาด้านการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บางปีการศึกษาและบางโครงการอาจ

ทําให้ผู้ปกครองมีความไม่เข้าใจในการบริหารการศึกษา ทําให้เปลี่ยนสถานที่ศึกษาไปในเขตเมืองและเปลี่ยนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

3.3 การพัฒนาด้านประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น บางด้านบางปีงบประมาณอาจ
ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจากขาดงบประมาณดําเนินการ หรืออาจเป็นนโยบายจากส่วนกลาง เป็นต้น 

3.4 การพัฒนาด้านการอนามัย และการสาธารณสุข บางชุมชน/หมู่บ้านยังมีการแพร่ระบาด
เชื้อไข้เลือดออกอยู่ แต่ทางเทศบาลได้ดําเนินการกําจัดและปูองกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง 

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การขาดการรวมกลุ่มของกลุ่มอาชีพที่ยั่งยืนในบางกลุ่ม ทําให้ทาง
เทศาลและหน่วยงานราชการไม่สามารถให้เงินอุดหนุนแก่กลุ่มอาชีพได้ ทําให้ประชาชนที่ไม่มีงานทําขาดรายได้ 
เป็นต้น 

 
4. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 

2560 
ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงาน 
1. บุคลากรไม่เพียงพอและมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายไม่มากเท่าท่ีควร 
2. ได้รับการจัดสรรงบประมาณดําเนินการน้อยจึงไม่สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
3. ประชาชนไม่เข้าใจในขอบเขตอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. การตั้งงบประมาณดําเนินการตามภารกิจบางรายการไม่เพียงพอทําให้ต้อง โอนลด โอนเพ่ิม และตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ 
5. เทศบาลตําบลไหล่หินไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติได้ทุกโครงการตาม

แผนพัฒนา 
 
แนวทางแก้ไข 
1. สรรหาบุคลากรเพ่ิมและส่งพนักงานพัฒนาความรู้ด้านในระเบียบ กฎหมาย 
2. ของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยเหนือเพ่ือดําเนินโครงการที่เกินศักยภาพ 
3. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ประชาชนถึงขอบเขตอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. การตั้งงบประมาณดําเนินการตามภารกิจให้เพียงพอเพ่ือลดปัญหาการโอนลด โอนเพ่ิม และตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม ่
5. การจัดทําแผนพัฒนาควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลัง 
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ส่วนที่ 3  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ 20 ปี ( พ.ศ.2560-2579 ) 

ที่มา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2559  มาตรา 65 กําหนดไว้ว่า “รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์

ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เปูนกรอบในการจัดทําแผนต่างๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมาย” 

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” 
ความม่ันคง : 1. การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก

ประเทศทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมี
ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

 2. ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย และมีสถาบันชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกท่ีนําไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 3. สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ 
ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

 4. ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการดํารงชีวิต 
มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 5. ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 
 
ความม่ังคั่ง : 1. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับสู่กลุ่มประเทศ

รายได้สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 

 2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจัดสําคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทํา
ธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างมีพลัง 

 3. ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ 
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ความย่ังยืน : 1. การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติ
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เกิดพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและ
เยียวยาของระบบนิเวศน์ 

 2. การผลิตการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ 
เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

 3. มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก
ภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

 4. ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กรอบยุทธศาสตร์/แนวทาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
6 ยุทธศาสตร์ 36 แนวทาง ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มี 7 แนวทาง ดังนี้ 
1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถานบันหลักและการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 

สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ

ความมั่นคงชายแดนละชายฝั่งทะเล 
1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา

ดุลยภพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
1.5 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา

ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
1.7 การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มี 6 แนวทาง ดังนี้ 
2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
2.2 พัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างบานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
2.4 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ

พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา

ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ มี 5 แนวทาง ดังนี้ 
3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 



 ๔๐ 

3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.3 ปลูกฝังระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
3.4 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  มี 5 

แนวทาง  ดังนี้ 
4.1 สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
4.3 มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
4.4 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทันทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ มี 6 แนวทาง ดังนี้ 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ํา  เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
5.3 การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.4 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
5.6 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มี 7 

แนวทาง ดังนี้ 
6.1 การปรับโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
6.4 การต่อตา้นทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล 
6.6 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
6.7 ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ  

ฉบับที่  12  โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 19.8 ของจํานวนประชากรทั้งหมด ในขณะที่จํานวน



 ๔๑ 

ประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา  ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะ  
ที่ผลิตภาพแรงงานไทยยังต่ํา  เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหา
การบริหารจัดการจึงเป็นข้อจํากัดในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่ งขันและศักยภาพการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ  รวมทั้งการสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย  ทั้งนี้   
เมื่อพิจารณาคุณภาพคนพบว่ายังมีปัญหาในแต่ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่
พัฒนาการ ไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ํา  การพัฒนาความรู้ 
และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน  ขณะที่ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น 
ครอบครัว มีรูปแบบที่หลากหลายและเปราะบางสูงส่งผลต่อการบ่มเพาะให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ ประกอบ
กับการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัล  ในขณะที่คนไทยจํานวน  
ไม่น้อยยังมาสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ  
และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคน
ให้มีความสมบูรณ์  เริ่มต้นแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพและใจที่ดี  มีทักษะทางสมอง ทักษะการ
เรียนรู้  และทักษะชีวิต เพ่ือเติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  
มีสุขภาวะที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิ ตสํานึกที่ดีต่อสังคมส่วนร่วม มีทักษะความรู้  
และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคม  
ที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนา
ทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเปนนธรรมและลดความเลื่อมล้ าในสังคม 
การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาทําให้สังคมไทยก้าวหน้าไปในหลายด้าน ทั้งการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ

และรายได้ที่ทําให้จํานวนคนยากจนลดลง บริการทางการศึกษาและสาธารณะสุขขยายทั่วถึงมากขึ้นอย่างไรก็ดี 
การแก้ปัญหาความเลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรมนับว่ามีความคืบหน้าช้า และยังเป็นปัญหาท้าทายในหลาย
ด้าน ทั้งความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ โดยเฉพาะ
ใน พ้ืนที่ ที่ ห่ า ง ไ กลแ ละ ในกลุ่ ม ผู้ ด้ อ ย โ อกาสที่ ไ ด้ รั บ บริ ก า ร คุณภ าพต่ํ า กว่ า   ร วมทั้ ง ข้ อ จํ า กั ด 
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ ในพ้ืนที่ห่างไกล  นอกจากนั้น  
ยังมีเงื่อนไข/ปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่อาจจะส่งผลให้ความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยรุนแรงขึ้นได้  อาทิ  
การเป็นสังคมผู้สูงวัยของประเทศไทย ซึ่งจํานวนประชากรวัยแรงงานลดลง  ภาระพ่ึงพิงต่อวัยแรงงานสูงขึ้นจาก
ภาระเลี้ยงดูทั้งเด็กและผู้สูงอายุทําให้มีข้อจํากัดในการออมเพ่ืออนาคตประกอบกับบางกลุ่มยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการเงินและการออม ซึ่งอาจกลายเป็นผู้สูงวัยที่ยากจนในอนาคตได้  นอกจากนั้นความก้าวหน้าทาง
เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ เ อ้ื อ ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ผู้ ที่ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง  ซึ่ ง ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น ก ลุ่ ม ที่ มี ทั ก ษ ะ สู ง  
ทําให้สามารถได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นและทิ้งห่างจากผู้ที่ขาดทักษะและไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้  
ขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็สามารถทําให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการศึกษาความรู้ และบริการสาธารณสุขได้ 
เป็นต้น  ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําในช่วงแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12  เพ่ือไม่ให้ปัญหาความเหลื่อมล้ําเป็นข้อจํากัดต่อการพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง   
โดยจําเป็นต้องมีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างสมบูรณาการเป็นองค์รวมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม  
สิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการพัฒนาภาคและเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐ   ดังนั้น  การสร้าง  
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยจําเป็นต้องอาศัยการพัฒนาในยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ฉบับที่ 12 มา
เป็นพลังร่วมและสนับสนุนการพัฒนา  อาทิ  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน  
ได้อย่างยั่งยืนที่จะเป็นช่องทางให้ชุมชนและผู้ใช้แรงงานได้มีศักยภาพและโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
เศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เน้นการบริหาร 
จัดการที่ดินให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐที่จะช่วย



 ๔๒ 

สร้างความเป็นธรรมในสังคม ปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและสร้างธรรมภิบาลในสังคมไทย  
และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจที่จะช่วยกระจายความเจริญและรายได้ไปสู่พ้ืนที่ 

สําหรับยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ํ าในช่วง 5 ปี  ต่อจากนี้  
ได้ให้ความสําคัญกับการดําเนินการยกระดับคุณภาพบริหารทางสังคมให้ทั่วถึง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง  
ด้ านการศึกษาและสาธารณสุข   รวมทั้ งการปิดช่องว่ า งการคุ้ มครองทางสั งคมในประเทศไทย  
ซึ่งเป็นการดําเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 11  และมุ้งเน้น 
มากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน  
และเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น  และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุน  
ในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่ เชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพสําหรับประชากร  
กลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ําสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ  อาทิ  การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ ก ขนาดกลาง
และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและ
การเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึง ปัจจัย การผลิตคุณภาพดีทีราคาเป็นธรรม เป็นต้น  
และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ํา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 เศรษฐกิจโลกยังยังอยู่ในช่วงของการฟ้ืนตัวจากปัญหาวิกฤตต่างๆ การ

แข่งขันในตลาดโลกจะรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่ างๆ มุ่งเน้นการนํานวัตกรรมมาเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน  ในขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ํากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปี ทั้งจากผลกระทบ  
ของเศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจํากัดภายในประเทศเองที่ เป็นอุปสรรคต่อการเ พ่ิมผลิตภาพและ  
ขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า 5 ปี  ต่อจากนี้ไปจึงเป็น
ช่วงเวลาของการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไทยให้กลับมาขยายตัวได้สูงขึ้นโดยการเร่งการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน  
และระบบโลจิสติกส์ตามแผนที่วางไว้และสร้างบรรยากาศการลงทุนที่จูงใจให้ภาคเอกชนขยายการลงทุน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเปูาหมายสําคัญ และขณะเดียวกัน 5 ปี ต่อจากนี้เป็นช่วงของการปฏิรูปเศรษฐกิจใน
หลายด้านเพ่ือวางพ้ืนฐานให้สามารถพัฒนาต่อยอดให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงได้ภายในปี 2570  
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยการใช้นวัตกรรม คุณภาพคน และการปรับปรุงด้านกฎระเบียบและ  
การบริหารจัดการที่ดีเป็นปัจจัยนําในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนให้ความสําคัญกับการบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพ  
เพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเงิน และดูแลวินัยทางการเงินการคลัง ควบคู่กับการดําเนินยุทธ ศาสตร์สร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมและ  
ขยายสาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ สําหรับอนาคต 

การขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  12 จะเน้นพัฒนา และ 
ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพของกําลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่กับ
การเพ่ิมผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมทั้งการต่อยอดการผลิตและบริการเดิม โดยใช้ดิจิทัลและ
เทคโนโลยี อัจฉริยะ  นอกจากนั้น จะทําให้ความสําคัญกับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ  
การส่งเสริมการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนา
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจการผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการ ให้
สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดย่อม  รวมทั้งการสร้างสังคมผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น  โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลง  
ความต้องการของผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและมาตรฐานสากลของสินค้าและบริการที่สูงขึ้น รวมถึงมาตรฐาน 



 ๔๓ 

ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไก  ตลอดจนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือกระจายโอกาสเศรษฐกิจ  
ให้คนในชุมชนและท้องถิ่นและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เปนนมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําลังเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการรักษา  

ฐานการผลิตและให้บริการ รวมทั้งการดํารงชีพที่ยั่งยืน ฐานทรัพยากรธรรมชาติถูกนําไปใช้ในการพัฒนาจํานวน
มาก  ก่ อ ให้ เ กิ ด ค ว าม เ สื่ อ ม โ ท ร มอย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  พ้ื นที่ ปุ า ไ ม้ ล ด ล ง  ท รั พย าก รดิ น เ สื่ อ ม โ ท ร ม 
ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุมคาม ทรัพยากรน้ํายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  
และมีความเสี่ยงในการขาดแคลนในอนาคต เกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมาก
ขึ้นจากการเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรม  รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม
เ พ่ิ ม สู ง ขึ้ น ต า ม ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะชุ ม ช น เ มื อ ง  ส่ ง ผ ล ก ร ะท บ ต่ อ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต  
ของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
มีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและห่วงโซ่การ
ผลิตภายในประเทศ และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทวี  
ความเข้มข้น ทําให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาวะในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการ
แข่งขันทางการค้า  ขณะที่วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกหลัง ค.ศ. 2015 ซึ่งเป็นการกําหนดทิศทาง 
การพัฒนา ที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปี  ข้างหน้า (ค.ศ. 2016-2030)  จะส่งผลกระทบต่อแนวทาง 
การพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้นประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งดําเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12   
ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุน 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริม  
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคง 
และย่ังยืน 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์  
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทย  
ในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ได้แก่ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอํานาจ 
ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ความขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐ อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย 
และภัยคุมคามภายในประเทศ ได้แก่ สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบจากความเห็นต่างทางความคิด  
และอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ  
โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ในระยะ 5 ปี ต่อไปซึ่งเป็นช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงให้ความสําคัญ  
ต่อ การฟื้นฟูพื้นฐานด้านความม่ันคงที่เปนนปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ บนพื้นฐาน
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เปนนประมุข และการเตรียมการรับมือ  
กับภัยคุกคามข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
ระยะ 20 ปีข้างหน้า 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 



 ๔๔ 

ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่สําคัญ
ประการหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐให้บรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้ การ
ให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ  
และการให้บริการของท้องถิ่นที่ยังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส กระบวนการที่เปิดให้ประชาชน  
ได้มี ส่วนร่วมในการตัดสินใจการใช้งบประมาณยังไม่เพียงพอ ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอํานวย
ความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการขาดธรรมาภิบาลในสังคมไทย ทําให้การทุจริตประพฤต
มิชอบยังเป็นปัญหาสําคัญของประเทศ ในช่วง 5 ปี  ต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาสําคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการ
บริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญที่จะช่วยส่งเสริม  
การพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสําเร็จบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่ างเป็นธรรมและประชาชน 
มีส่วนร่วม มีการกระจายอํานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่ เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค  
และท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเปูาหมายอนาคตในปี 2579 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เป็นปัจจัยสําคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคม 

การกระจายความเจริญ และการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างไรก็
ตาม ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาความต่อเนื่อง  
ในการดําเนินการ และปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการ การให้บริการที่สอดคล้อง 
กับมาตรฐานสากล ทําให้มีข้อจํากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
จะมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง  
และพ้ืนที่ เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้ เกิด  
ความเชื่อมโยง ในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยเครือข่ายเชื่อมโยงภายในประ เทศที่สนับสนุน
การพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกํากับดูแล  
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินการ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
พ้ืนฐานและการคุ้มครองผู้บริ โภค  การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเ พ่ื อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ 
ให้กับประเทศและพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพ่ือไปทําธุรกิจ  
ในต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพ จากปัจจัย

ความได้เปรียบพ้ืนฐานที่มีอยู่ทั้งด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนําเข้าของเทคโนโลยีสําเร็จรูปจาก
ต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทําให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้าน
เทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี การลงทุนวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในขั้นประยุกต์และประโยชน์ยังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรม  อีกทั้งความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปทั่วโลก โดยประเทศที่
มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจ โดยประเทศที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจสูง อาทิ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุุน และ
สวีเดน ล้วนเป็นต้นแบบสําคัญที่แสดงให้เห็นว่า หากต้องการเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศจําเป็นต้องปรับตัว เรียนรู้ และมุ่งสู่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

ในระยะต่อไป การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย จําเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องปรับรูปแบบการดําเนินงานให้มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการลงทุน เพ่ือ



 ๔๕ 

การวิจัยและพัฒนาโดยกําหนดประเด็นวิจัยของชาติที่ตอบโจทย์การยกระดับศักยภาพการผลิตของภาคเกษตร 
อุสาหกรรม และบริการที่เป็นฐานเดิม และการต่อยอดขยายฐานใหม่ด้วย การพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการ
พัฒนานวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพสังคมและการดํารงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะสูงการพัฒนาหน่วยงานทดสอบและ
รับรองมาตรฐานในระดับสากด การดําเนินมาตรการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิ จั ย  และนวั ตกรรมทั้ ง ในด้ าน โครงสร้ า ง พ้ืนฐานที่ ทันสมั ย  ระบบแรงจู ใจและระบบสนับสนุ น 
การพัฒนานวัตกรรมต่างๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ืออํานวยความสะดวก การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี  
และรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ  
ขึ้นมารับรอง เพ่ือให้ประเทศไทยไม่อยู่ในสถานะเป็นเพียงแค่ผู้ซื้อและผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  
แต่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองในอนาคต 

ดังนั้น เพ่ือให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงในอนาคต 
แนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา 5 ปี  จะต้องให้ความสําคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งใน  
ภาคธุ รกิ จ  ภาครัฐ  และภาคประชาสั งคม รวมทั้ ง ให้ความสํ าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อม  
หรือปัจจัยพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
ให้ก้าวสู่เปูาหมายดังกล่าว 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 การยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นและ

การขยายฐานใหม่ที่ให้ความสําคัญกับการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปด้วยเปูาหมายสํา คัญ 
ซึ่งการตอบสนองเปูาหมายดังกล่าวประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ การ
ดําเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สําคัญ 
ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของ
ประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน ช่วยลดแรงกดดัน
จากกระจุกตัวของการพัฒนาที่อยู่ในกรุงเทพฯ และภาคกลาง ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาที่ผ่านมา และใน
ขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และทําให้เกิดผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมของการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ที่เป็นเครือข่ายระหว่างเมืองที่จะเป็นระบบสมบูรณ์
ขึ้น เช่นเดียวกับการยกระดับคุณภาพและการส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ทําให้มี
โอกาสเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนําของอาเซียน วสามารถเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศได้ดี 
นอกจากนั้น การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นโอกาส ในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณ
ชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเน้นพัฒนาและเร่งดําเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่ การสร้าง
ความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้สําหรับ
ประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟ้ืนฟูที่บริเวณชายฝั่งตะวันออกให้
รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และการบริหารจัดการพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา
ภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี  

เปิดเสรีและเปิดโอกาสโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง  
และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ และขณะเดียวกันก็เป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การ



 ๔๖ 

เชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม  
จากการเรียนรู้ภาคใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ อาทิ กฎระเบียบ ภาครัฐที่ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ  
และการปฏิรูปภาคบริการภาคใต้กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจเ อเปค การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
ตามมาตรฐานสากล มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
ทุนมนุษย์ เป็นต้น 

ระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้ไปนับเป็นห้วงเวลาสําคัญที่จะผลักดันให้การเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและ  
ในเชิงสถาบันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคมีความคืบหน้าชัดเจนในระดับปฏิบัติ และในแต่ละจุดพ้ืนที่
เชื่อมโยงระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภาคและภูมิภาค รวมทั้งความร่วมมือในการลดการใช้
มาตรการที่มาใช่มาตรการทางภาษี (Non-tariff barriers : NTBs) ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิง
กายภาพตามแผนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งเครือข่ายภายในประเทศและการเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
และการเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออก เกิดการต่อยอดจาก  
การเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพ้ืนที่ เศรษฐกิจและชุมชนตามตามแนวระเบียบเศร ษฐกิจต่างๆ  
เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน จังหวัด 
และเมือง ตามแนวระเบียบเศรษฐกิจ รวมถึงพ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืนภาคในประเทศ 

ในขณะเดียวกันประเทศไทยต้องดําเนินยุทธศาสตร์ในเชิงรุกในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการของ
ประเทศไทยไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia Laos Myanmar 
Vietnam) และอาเซียน รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือขออาเซียนกับประเทศนอก
กลุ่มอาเซียนรวมถึงหุ้นส่วนการพัฒนานอกภูมิภาค เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถใช้จุดเด่นใ นเรื่องที่ตั้ง 
เชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มที่ในการพัฒนาไปเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่สําคัญแห่งหนึ่ง  
ของภูมิภาค 

ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยต้องใช้ความสําคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับที่  
เป็นวงกว้างขึ้น อาทิ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 
Partnership: RCEP) ความร่วมมือภาคใต้กรอบเอเปค และกลุ่มประเทศ 77 เป็นต้น  
ที่ต้องสนับสนุนการดําเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ในฐานะประเทศสมาชิก  
ในทุกระดับ และผลักดันให้การพัฒนาประเทศไทยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและข้อตกลงระหว่างประเทศ
ต่างๆ อาทิ เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อกําหนดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 emission) 
ม า ต ร ฐ า น ด้ า น ก า ร บิ น  แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ด้ า น สิ ท ธิ ม นุ ษ ย์ ช น แ ล ะ แ ร ง ง า น ข้ า ม ช า ติ  เ ป็ น ต้ น  
และเพ่ือที่ประเทศไทยจะใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศให้เป็นกลไกสนับสนุนและขยายโอกาสการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ให้ความสําคัญกับการปรับปรุง
กลไกภายในประเทศให้มีการบูรณาการ ให้ความสําคัญกับกลไกที่สร้างสรรค์และเป็นธรรมและมีบูรณาการ  
กันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคและขณะเดียวกันก็ให้มีความสําคัญกับการดําเนินการให้เกิดความชัดเจน 
ต่อกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านถึงบทบาทของประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาค 

 
ทิศทางการพัฒนาจังหวัดล าปาง 
แผนพัฒนาจังหวัดล าปาง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
วิสัยทัศน์ 
“ลําปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 



 ๔๗ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ และเสริมสร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาชอง
เศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : จังหวัดลําปางเป็นแหล่งผลิตเซรามิก สินค้าหัตถอุตสาหกรรม และ
บริการทางการท่องเที่ยว บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นมีคุณภาพระดับสากล สามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในด้านการประกอบธุรกิจทั้งความรู้ในด้านการพัฒนากระบวนการ
ผลิต การบริหารจัดการ การตลาดและการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมในด้านการ
ออกแบบและผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการ
บริหารจัดการต้นทุนบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
 3. พัฒนาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นอัตลักษณ์ชุมชน ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ชุมชน
เจ้าของพ้ืนที่ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและสร้างจิตสํานึกด้านการท่องเที่ยวให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริม
รวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ และเครือข่ายชุมชน  
บนรากฐานของความรู้สมัยใหม่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดผลิตภัณฑ์เซรามิกสินค้าหัตถอุตสาหกรรมและบริการการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งระดับในและต่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล าปางให้มีความพร้อมรองรับการเปนนศูนย์กลาง 
โลจิสติกส์อย่างเปนนระบบ 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : จังหวัดลําปางเป็นเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางบกของภาคเหนือตอนบน 
กลยุทธ์ 

 1. สร้างการรับรู้ข้อมูลให้เกิดการตื่นตัว (Awareness) ในกลุ่มบุคลากรทุกระดับและทุกภาคส่วนเพื่อให้
เกิดการพัฒนาศักยภาพและพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางบกของภาคเหนือตอนบน 

2. เสริมสร้างพัฒนาและเชื่อโยงโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนส่งทั้งทางถนน ทาง
รางและรูปแบบอ่ืนๆ สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถรองรับ
แผนงานการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ 
 3. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชนในพ้ืนที่เปูาหมายที่กําหนดและเชื่อมโยงกับ 
12 จังหวัดรอบข้าง ในลักษณะการพัฒนาเป็นห่วงโซ่อุปทานในการผลิตสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : จังหวัดลําปางเป็นเป็นแหล่งผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร     
เกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และของประเทศ 

กลยุทธ์ 



 ๔๘ 

 1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยีการผลิตและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ํา การปฏิรูปที่ดินและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให้เป็นการผลิตภาค
เกษตรกรรมมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่เหมาะสม 

2. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมภาคใต้แนวคิดเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ให้ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพได้
มาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และ
พัฒนา ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและบรรจุภัณฑ์ ให้มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสร้างการยอมรับใน
ระดับชาติ 
 4. พัฒนาสถาบันเกษตรกร เครือข่ายผู้ผลิตและชุมชนให้เข้มแข็ง มีความสามรถในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนและสามารถหาปัจจัยการผลิตในราคาถูก 
 5. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดลําปางทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างการยอมรับในระดับชาติ สามรถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและเครือ
ผู้ผลิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมล าปางให้เปนน
สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนลําปางมีโอกาสทางสังคม มีภูมิคุ้มกัน ช่วยเหลือตนเองได้ โดน
เน้นการขับเคลื่อนในมิติการพัฒนา ปูองกันในลักษณะการสร้างโอกาส พร้อมกับเสริมศักยภาพไปที่ตัวคน 
ครอบครัว และชุมชน 

กลยุทธ์ 
 1. สร้างเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นองค์รวมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบ
และบูรณาการในทุกระดับ และส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและการออกกําลังกายเพ่อสุขภาพ 

2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างหลักประกันทางสังคมให้แก่แรงงานทั้งในและนอกระบบ 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีคุณภาพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สามารถเข้าถึงแหล่งอาชีพที่เหมาะสม และมีสภาพแวดล้อมทางสังคมและสวัสดิการทางสังคมท่ีดี 
 4. เสริมสร้างและยกระดับความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน 
รวมทั้งสนับสนุนให้ดํารงชีวิตตามวิถีลําปางและตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น การอนุรักษ์และเผยแพร่ศาสนา
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
 6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานเพ่ือการบริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และ
การจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
 7. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีทักษะความรู้ มีภูมิคุ้มกัน และความสามารถในการ
ดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความม่ันคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือในการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะ มีระบบการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่างๆรวมทั้งปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 ๔๙ 

กลยุทธ์ 
 1. ปลูกจิตสํานึกการเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างความสามัคคีปรองดองตาม
แนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงและการจัดระเบียบทางสังคมภาคใต้การมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 
 3. กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งระดับครอบครัวและชุมชน ในการให้ความร่วมมือปูองกัน
อาชญากรรมและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขและปัญหาแรงงานต่างด้าวในจังหวัด 
 4. ส่งเสริมการดําเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนในการสร้างความสามัคคีปรองดองและ
สมานฉันท์และการมีส่วนร่วมในการปูองและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
 5. พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี กระบวนการและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 6. การส่งเสริมศักยภาพด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของส่วนราชการองค์การปกครอง
ท้องถิ่น ภาคประชาชน เยาวชน มูลนิธิ องค์กรการกุศล ให้มีความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัย 
 7. ส่งเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจําตําบล เพื่ออํานวยความ
ยุติธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนา สามารถใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสม และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน 
 3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
 4. พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการน้ําเสีย และขยะอย่างยั่งยืน 
 5. เพ่ิมขีดความสามารถในการนําเทคโนโลยีเข้าใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการกําหนดมาตรการบังคับใช้ทางกฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจัง 
 6. สนับสนุนและพัฒนาให้เกิดเครือข่ายรักษ์และเฝูาระวังด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เสี่ยงภัย โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของภาคและภาคประชาชนในท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มีการบริหารจัดการภาคใต้หลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน สามารถใช้งบประมาณในการบริหารจัดการได้อย่างคุ้มค่า ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ
และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทํางานของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงภาคใต้
การบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล 



 ๕๐ 

2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในทุกระดับ และปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน
การทํางานและการบริหารจัดการ ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 3. ปรับปรุงระบบและกลไกการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีลักษณะการบูรณาการความร่วมมือในการ
ดําเนินงาน ในทุกมิติของจังหวัด และสนับสนุนการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย 
 4. ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อไปสู่นครสุจริต 
 

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล ำปำงเป็นองค์กรแห่งควำมสุข” 
องค์กรแห่งความสุข  หมายความว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีบุคลากรมีความรู้ 

ความสามารถ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้หลักกฎหมาย หลักธรรมาภิ
บาล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน การเชื่อมโยง การประสานแผนงาน/โครงการ การบริหารงานที่ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์/ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะอย่างทั่วถึง 
ภาคใต้ความเป็นกลาง ความเสมอภาค เป็นธรรม และเป็นสังคมแห่งความสุข 

 

พันธกิจ 

1. สร้างสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นสังคมแห่งความสุข โดยประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะที่ทั่วถึง เสมอภาค เป็นธรรม ภาคใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิติของประชาชนให้มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการดํารงชีวิต
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย อนุรักษ์วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 

3. การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนฐานแห่งอํานาจ/หน้าที่ หลักกฎหมาย ความรู้
ความคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการ หลักธรรมาภิบาล การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการให้บริการสาธารณะที่
ประชาชนมีความพึงพอใจ 

 
 
 

เป้าประสงค์รวม 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันการ
เปลี่ยนแปลง ได้รับการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรัก ความสามัคคีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 กลยุทธ์ 
 1. การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบํารุงรักษาถนน สะพาน และการบํารุงสายทางอ่ืน เพ่อให้

ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง มีความปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการจราจรระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลําปาง 

 2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ําเพ่ือการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เพ่ือการประกอบอาชีพ 
และใช้ในชีวิตประจําวัน 

 3. การไฟฟูาสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านไฟฟูาอย่างทั่วถึง 



 ๕๑ 

 4. การผังเมือง โดยประสานการทํางานกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
สร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดระบบผังเมืองให้ถูกต้องตามข้อระเบียบ/กฎหมาย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์ 
 1. การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เช่น การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนา การให้ความรู้ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักใน
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การเก็บ การทิ้ง การขนขยะที่ถูกวิธี ฯลฯ  เพ่ือคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศน์ และ
ไม่ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของประชาชน 

 2. การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝูาระวัง และการปูองกัน/หารรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมปลูกปุา การทําแนวกันไฟ กิจกรรมการกําจัดขยะ การรักษาดูแลแม่น้ํา กิจกรรมอ่ืนที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการจัดการมลพิษ และการจัดการปัญหาขยะให้เกิดผลชัดเจนเป็นรูปธรรม
โดยเน้นการบูรณาการ การตกลงร่วมกัน การมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

 กลยุทธ์ 
 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ให้

ได้รับบริการสาธารณะที่เหมาะสม การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว สถาบันสังคม อื่นๆ การนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดํารงชีวิต การเข้าถึงบริการของรัฐ โดยประสานการทํางานร่วมกับ
ส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน 

 2. การศึกษา โดยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน
การใช้ชีวิต โดยบูรณาการร่วมกับสถาบันทางการศึกษา 

 3. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ การอนุรักษ์ และการเผยแพร่ให้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่คู่กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดลําปางตลอดไป 

 4. การปูองกัน/การรักษา/การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออก
กําลังกาย เพ่ือให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ลดภาวการณ์เกิดโรคจากพฤติกรรม การส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ในเรื่องการรักษาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าบริการ
ด้านสาธารณสุขของรัฐ โดยดําเนินการร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล 

 5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี การ
เข้าถึงบริการรัฐ การจัดระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาสังคม/ชุมชน การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน การ
สร้างความเสมอภาค การสร้างจิตสํานึกการเป็นพลเมืองที่ดี การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบ
เรียบร้อยของสังคมชุมชน การปูองกันรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ  
โดยบูรณาการงานร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 กลยุทธ์ 
 1. การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน  โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน

ประกอบอาชีพเกษตร และอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว การส่งเสริมอาชีพที่สร้างเศรษฐกิจ



 ๕๒ 

ให้สังคม ชุมชน การเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น การส่งเสริมให้ประชาชะนีแนวคิดการ
พ่ึงตนเอง และนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 

 2. การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด  โดยส่งเสริมให้ประชาชนใช้สินค้าท่ีผลิตใน
ชุมชนท้องถิ่นตนเอง ทั้งสินค้าเกษตร สินค้าเซรามิค สินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่ผลิตในจังหวัดลําปาง การ
ประชาสัมพันธ์ การใช้สินค้าชุมชนท้องถิ่น การจัดแสดงชุมชนท้องถิ่นจังหวัดลําปาง 

 3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยว กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เน้นอัตลักษณ์ที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ประชาชนเจ้าของพ้ืนที่มีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 กลยุทธ์ 
 1. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  โดยพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน มีความเชื่อมั่น มีความจงรักภักดี และมีความภาคภูมิใจในองค์กร ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มี
ความพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

 2. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติ  โดยพัฒนาและส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ดี พร้อมบริการประชาชน และมีสถานที่ปฏิบัติงานที่สะอาด และ
สะดวกในการให้บริการประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๓ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
 

วิสัยทัศน ์(Vision) การพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
 

“สิ่งแวดล้อมดี คนมีการศึกษา แหล่งศาสนาวัฒนธรรม น าชุมชนผาสุข” 
 
พันธกิจ (Mission) เทศบาลต าบลไหล่หิน 
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หิน จึงกําหนดพันธกิจหลักการพัฒนาไว้ดังนี้ 
 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานของชุมชนให้ครบถ้วนทั่วถึงและได้
มาตรฐาน 
 2. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดีโดยความร่วมมือทุก
ภาคีในชุมชน 

3. ส่งเสริมการศึกษา และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
5. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามแนวทางประชารัฐ 
 7. พัฒนาการให้บริการพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่หิน  
 

ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๔ 

ยุทธศาสตร์ที่  1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พันธกิจ - พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานของชุมชนให้ครบถ้วนทั่วถึงและ

ได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
ค่าเป้าหมาย : ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานการอํานวยความสะดวกทั่วถึงเหมาะกับการอยู่อาศัยของ

ประชาชน 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

๑.  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา  ถนน  
และสะพาน 

1. ร้อยละ 80 ของเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการ
ก่อสร้างปรับปรุง 

๒.  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

2. ร้อยละ 80 ของครัวเรือนที่มีน้ําประปาใช้ 

3. การขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  และการ
บํารุงรักษาไฟถนน  (ไฟก่ิง) 

3. ร้อยละ 80 ของเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการ
ขยายเขตไฟฟูา 

4. การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาระบบการ
ระบายน้ําท่วมขัง 

4. ร้อยละ 80 ของเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการวาง
ระบบการระบายน้ํา 

5. การวางระบบผังเมืองรวม 
 

5. ร้อยละ 80 สามารถใช้ประโยชน์จากระบบผัง
เมืองรวมได้ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดทํา
ระบบบริการสาธารณะ 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่โดยได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ 
อย่างเป็นระบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๕ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ - อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดีโดยความ

ร่วมมือทุกภาคีในชุมชน 
เป้าประสงค์ : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน 
ค่าเป้าหมาย : ตําบลไหล่หินมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

1. การสร้างจิตสํานึกและความตระหนัก  ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละ 70 ของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความตระหนักและได้รับความรู้  

2. การบําบัดฟื้นฟู  การเฝูาระวัง  และการปูองกัน
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีจิตสํานึกใน
การปูองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

3. การก่อสร้าง  ปรับปรุง  และบํารุงรักษาแหล่ง
น้ําสาธารณประโยชน์ 

3. ร้อยละ 50 ของจํานวนแหล่งน้ํ าได้รับการ
บํารุงรักษา 

4. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย 4. ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ใน
การจัดการขยะในครัวเรือน 
5. ร้อยละ 70 ของครัวเรือนในตําบลไหล่หิน ได้รับ
การจัดเก็บ/ขน/การกําจัดขยะมูลฝอย 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ๕๖ 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
พันธกิจ - การส่งเสริมการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 - พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลูกผังคุณธรรมจริยธรรม 
เป้าประสงค์ - อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความม่ันคงปลอดภัยและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ค่าเป้าหมาย - ประชาชนตําบลไหล่หินร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
  - ประชาชนตําบลไหล่หินมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

๑.  การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ติดเชื้อเอดส์  และ
ผู้ด้อยโอกาส 

1. ร้อยละ 80 ของเด็ก สตรี คนชรา ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล 
 

2. การสนับสนุนด้านการศึกษา  ทั้งในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน เยาวชน ประชาชน ได้รับ
การส่งเสริมด้านการศึกษา 

3. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

3. ร้อยละ 80 ของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. การปูองกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในตําบล 

4. ร้อยละ 80 ของประชาชนได้รับการปูองกันและ
ส่งเสริมสุขภาพ 

5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 5. ร้อยละ 80 ของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

6. การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสา
ธารณภัย 

6. ร้อยละ 90 ของครัวเรือนได้รับการช่วยเหลือจาก
เหตุสาธารณภัย 
7. ร้อยละ 90 ของครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่มั่นคง
ปลอดภัย 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดีมีความม่ันคงปลอดภัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแหล่ง
การเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความม่ันคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 



 ๕๗ 

พันธกิจ - ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
เป้าประสงค์ : ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนทุกภาคส่วน 
ค่าเป้าหมาย : เศรษฐกิจชุมชนตําบลไหล่หินได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

1.  การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่
ประชาชนในตําบล 

1. ร้อยละของอัตราการว่างงานลดลง 
2. ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมีรายได้เพียงพอกับการ
ดํารงชีพ 

๒.  การส่งเสริมการตลาด  และการใช้สินค้า
ท้องถิ่น 

3. ร้อยละ 80 ของกลุ่มอาชีพได้รับการส่งเสริมความรู้
และการตลาด 
4. ร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนมี
คุณภาพ 

๓.  การส่งเสริมการท่องเที่ยวในตําบล 5. ร้อยละของอัตรานักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
๔.  การก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ํา  และระบบส่งน้ํา
ใช้ในการเกษตร 

6. ร้อยละของแหล่งกักเก็บน้ําและระบบส่งน้ํามี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

๕.  การปรับปรุง  บํารุงรักษาแหล่งกักเก็บน้ํา  และ
ระบบส่งน้ําใช้ในการเกษตร 

7. ร้อยละ 60 ของแหล่งกักเก็บน้ํา และระบบส่งน้ํา
ได้รับการปรับปรุง บํารุงรักษา 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าและบริหาร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๕๘ 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
พันธกิจ - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามแนวทาง 

ประชารัฐ 
 - พัฒนาการให้บริการพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
เป้าประสงค์ : การบริการจัดการของเทศบาลมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดําเนินงานแบบมีส่วน

ร่วมและบูรณาการ 
ค่าเป้าหมาย : ประชาชนตําบลไหล่หินได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมในการบริหารโดย

กระบวนการประชาคม 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

๑.  การพัฒนาบุคลากรให้ความรู้ความสามารถใน
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการ  และทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 

1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

๒.  การปรับปรุง  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  
และสถานที่ปฏิบัติราชการให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติราชการ 

2. ร้อยละ 90 ของเครื่องมือเครื่องใช้มีความทันสมัย
และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

๓.  การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ  ในกิจการ  
บทบาท  และอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

3. ร้อยละ 70 ของประชาชนได้รับความรู้และมีส่วน
ร่วมในการเมืองและการบริหาร 

๔.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
รูปแบบกระบวนการประชาคม 
 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 



 ๕๙ 

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
1. การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น SWOT 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Analysis) 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
2. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
3. มีการแบ่งส่วนงานที่ชัดเจนและครอบคลุมงานที่รับผิดชอบตาม
อํานาจหน้าที่ 
4. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
5. การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขาอาชีพ 
7. มีการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
8. การปฏิบัติงานยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมาย     
และนโยบาย 
9. มีเทศบัญญัติใช้เป็นเครื่องมีในการบริหารงาน 

1. ขาดบุคลากรรับผิดชอบงานบางตําแหน่ง 
2. ขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ 
3. งบประมาณมีจํากัดไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนา 
4. ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีใน
การปฏิบัติงาน 
5. ขาดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
ระบบ IT ในการให้บริการประชาชนแบบ 
One stop service  

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Analysis) 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats) 

1. มีการคมนาคมที่สะดวกสามารถเชื่อมต่อพื้นที่ใกล้เคียงได้หลายตําบล 
– อําเภอ และมีเส้นทางลัดออกถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลําพูน – เชียงใหม่ได้ 
2. มีโบราณสถาน โบราณวัตถุที่สําคัญ มีผู้คนทุกระดับชั้นให้ความสนใจ
และเคารพนับถือ 
3. มีประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และโดดเด่นเป็นที่รู้จักและสนใจของ
คนทั่วไป เช่น ประเพณีสงกรานต์วัดไหล่หินหลวง เป็นต้น 
4. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่จังหวัดลําปางให้
การสนับสนุน 
5. อยู่ใกล้วัดพระธาตุลําปางหลวง มี่มีนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ มาเยี่ยมชนมากอยู่แล้ว 
6. อยู่ใกล้น้ําพุร้อน ดอยฮาง ตําบลใหม่พัฒนาซึ่งในอนาคตสามารถ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 
7. มีโรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
8. มีแม่น้ํา และแหล่งน้ําหลายแหล่ง เช่น แม่น้ํายาว น้ําแม่ฮวก    น้ําแม่
เหิน อ่างเป็นน้ําแม่เหิน อ่างเก็บน้ํา แม่ฮวก 
9. มีคลองส่งน้ําตามโครงการชลประทานกิ่วคอหมาผ่าน 
10. มีพื้นที่ทําการเกษตรมากมาย สามารถส่งเสริม สนับสนุนให้มี
ผลผลิตเพิ่มข้ึนได้อีกเป็นจํานวนมาก 
11. มีเครือข่ายการสื่อสารที่สะดวกต่อการติดต่อ 
12. มีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน 

1. กระแสวัตถุนิยม บริโภคนิยมแผ่ขยายเข้ามาใน
พื้นที่ และการเจริญเติบโตของเมืองรวดเร็วเกินไป 
2. ต้องรอโอกาสการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด 
3. การถ่ายโอนภารกิจมีมากขึ้นซึ่งขัดกับเทศบาล
ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อย 
4. ขาดการจัดการระบบน้ําเพื่อการเกษตร และการ
อุปโภคบริโภค 
5.  คนในพื้ นที่ ไ ป เรี ยน  และทํ า ง านต่ า งพื้ นที่         
และต่างประเทศมาก 
6. มีปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น กลิ่นมูลสุกร ไก่  
เป็นต้น 
7. มีปัญหายาเสพติด และอบายมุขต่างๆ เช่น       
การพนัน สุรา เป็นต้น 
8. ประชาชนไม่ให้ความสําคัญกับการดูและสุขภาพ
และการออกกําลังกาย 
9. ประชาชนบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 
10. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
 

 



 ๖๐ 

2. การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats) 
1. นโยบายรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมการดําเนินงานของ
ท้องถิ่นในการพัฒนาทุกๆด้าน 
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ทําให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับการกระจายอํานาจมากข้ึน 
3. ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
 

1. กฎระ เบี ยบข้ อบั ง คั บต่ า งๆ  มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา 
2. มีประชากรแฝงเพ่ิมข้ึน 
3. การถ่ายโอนภารกิจบางภารกิจยังขาด
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่มีความรู้เฉพาะด้าน 
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แบบ ยท. 01 
ความเชื่อมโยงยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลไหล่หิน พ.ศ.2561 – 2564 

 

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม   

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

1. การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

5. การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคงและยั่งยืน 

2. การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเล่ือมล้ํา
ในสังคม 

3. การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 

4. การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอยา่งยั่งยืน 

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การ
ปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภบิาลในสังคมไทย 

7. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสตกิส ์

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วจิัย และ
นวัตกรรม 
 

9. การพัฒนาภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

10. ความร่วมมอืระหวา่ง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และ
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ
บริหาร และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การสร้างเสริม
และพัฒนาจังหวัด
ลําปางให้มีความ
พร้อมรองรับการเป็น
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ 
อย่างเป็นระบบ 

3. การส่งเสริม
และพัฒนา
สินค้าเกษตร
ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน
แบบครบวงจร 

4. การเสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน และ
สังคมลําปางให้เป็นสังคมแหล่งการ
เรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกัน
สามารถดํารงชีวิตตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5. การรักษา
ความมั่นคงการจัด
ระเบียบสังคมและ
สร้างความร่วมมือ
ในการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

6. การส่งเสริม
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

7. การบริหาร
กิจการบา้นเมือง 
ที่ดีด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 

2. ด้านการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

3. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
 

4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

5. ด้านการบริหารและพัฒนา
องค์กร 
 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ 20 ปี 
 (พ.ศ.2560-2579) 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12  
(พ.ศ.2560-2564) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดล าปาง 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดล าปาง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลไหล่หิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564)  
 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

2. ด้านการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

3. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
 

4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

5. ด้านการบริหารและพัฒนา
องค์กร 
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แบบ ยท. 01 
ความเชื่อมโยงยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลไหล่หิน พ.ศ.2561 – 2564 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลไหล่หิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564)  
 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

2. ด้านการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

3. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
 

4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

5. ด้านการบริหารและพัฒนา
องค์กร 
 

เป้าประสงค ์
 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐานและทั่วถึง 
 

บริหารจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้ประชาชนใช้ชีวิต
อยู่กับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน 
 

อนุรักษ์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีมีความมั่นคงปลอดภัย
และ อยู่ ร่ ว มกั นอย่ า ง มี
ความสุข 

ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนทุกภาคส่วน 
 

การบริหารจัดการของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ดํา เนินงานแบบมีส่วนร่ วมและ
บูรณาการ 
 

กลยุทธ ์
 

๑.  การกอ่สร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรกัษา  
ถนน  และสะพาน 
๒.  การกอ่สร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรกัษา
ระบบประปาหมู่บ้าน 
3.การขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  และการ
บํารุงรักษาไฟถนน  (ไฟกิ่ง) 
4.การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา
ระบบการระบายน้ําท่วมขัง 
การวางระบบผังเมืองรวม 

1. การสร้างจติสํานกึและความตระหนัก
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
2. การบําบัดฟืน้ฟู  การเฝูาระวัง  และ
การปูองกนัรกัษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม 
3. การก่อสร้าง  ปรับปรุง  และ
บํารุงรักษาแหล่งน้ําสาธารณประโยชน ์
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ
มูลฝอย 

๑.  การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ติดเชื้อเอดส์  และ
ผู้ด้อยโอกาส 
2.การสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในระดับ
ประถมศึกษามัธยมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
4.การปูองกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในตําบล 
5.การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
6.การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

1.  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้
ให้แก่ประชาชนในตําบล 
๒.  การส่งเสริมการตลาด  และการใช้
สินค้าทอ้งถิน่ 
๓.  การส่งเสริมการท่องเที่ยวในตําบล 
๔.  การกอ่สร้างแหล่งกกัเก็บน้ํา  และ
ระบบส่งน้ําใช้ในการเกษตร 
๕.  การปรับปรุง  บํารงุรกัษาแหล่งกัก
เก็บน้ํา  และระบบส่งน้ําใช้ใน
การเกษตร 
 

๑. การพัฒนาบุคลากรให้ความรู้ความสามารถ
ในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบั ติราชการ  และทันต่อสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
๒. การปรับปรุง  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  
และสถานที่ปฏิบัติราชการให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติราชการ 
๓. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ  ในกิจการ  
บทบาท  และอ านาจหน้ าที่ ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน   
๔.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
รูปแบบกระบวนการประชาคม 
 แผนงาน 

 
บริหารงานท่ัวไป การรักษาความ

สงบภายใน 
การศึกษา สาธารณสุข เคหะและ

ชุมชน 
สร้างความเข้มแข็ง 
ชุองชุมชน 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

การเกษตร งบกลาง 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
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แบบ ยท. 02 
แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลไหล่หิน พ.ศ.2561 – 2564 (strategic map) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
ต าบลไหล่หิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564)  
 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

2. ด้านการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

3. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
 

4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

5. ด้านการบริหารและพัฒนา
องค์กร 
 

วิสัยทัศน์ 
 

“สิ่งแวดล้อมดี คนมีการศึกษา แหล่งศาสนาวัฒนธรรม น าชุมชนผาสุข” 

เป้าประสงค ์
 

ค่าเป้าหมาย 
 

กลยุทธ ์
 

แผนงาน 
 

ระบบ โคร งส ร้ า งพื้ น ฐ าน ไ ด้
มาตรฐานการอํ า นวยความ
สะดวกทั่วถึงเหมาะกับการอยู่
อาศัยของประชาชน 
 

ตําบลไหล่หินมีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชิตและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน 
 

ประชาชนตําบลไหล่หินร่วมกัน
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปะ
วัฒนาธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ประชาชนตําบลไหล่หิน
มี คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี        
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
  
 

เศรษฐกิจชุมชน
ตําบลไหล่หิน
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา 

ประชาชนตําบลไหล่หินได้รับการ
บริการทีมีประสิทธภิาพและมีส่วน
ร่วมในการบริหารโดยกระบวนการ
ประชาคม 

๑.  การกอ่สร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรกัษา  
ถนน  และสะพาน 
๒.  การกอ่สร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรกัษา
ระบบประปาหมู่บ้าน 
3.การขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  และการ
บํารุงรักษาไฟถนน  (ไฟกิ่ง) 
4.การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา
ระบบการระบายน้ําท่วมขัง 
การวางระบบผังเมืองรวม 

1. การสร้างจติสํานกึและความตระหนัก
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
2. การบําบัดฟืน้ฟู  การเฝูาระวัง  และ
การปูองกนัรกัษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม 
3. การก่อสร้าง  ปรับปรุง  และ
บํารุงรักษาแหล่งน้ําสาธารณประโยชน ์
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ
มูลฝอย 

1.  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้
ให้แก่ประชาชนในตําบล 
๒.  การส่งเสริมการตลาด  และการใช้
สินค้าทอ้งถิน่ 
๓.  การส่งเสริมการท่องเที่ยวในตําบล 
๔.  การกอ่สร้างแหล่งกกัเก็บน้ํา  และ
ระบบส่งน้ําใช้ในการเกษตร 
๕.  การปรับปรุง  บํารงุรกัษาแหล่งกัก
เก็บน้ํา  และระบบส่งน้ําใช้ใน
การเกษตร 
 

๑.  การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ติดเชื้อเอดส์  และ
ผู้ด้อยโอกาส 
2.การสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในระดับ
ประถมศึกษามัธยมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
4.การปูองกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในตําบล 
5.การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
6.การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

๑. การพัฒนาบุคลากรให้ความรู้ความสามารถ
ในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบั ติราชการ  และทันต่อสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
๒. การปรับปรุง  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  
และสถานที่ปฏิบัติราชการให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติราชการ 
๓. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ  ในกิจการ  
บทบาท  และอ านาจหน้ าที่ ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน   
๔.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
รูปแบบกระบวนการประชาคม 
 

บริหารงานท่ัวไป การรักษาความ
สงบภายใน 

การศึกษา สาธารณสุข เคหะและ
ชุมชน 

สร้างความเข้มแข็ง 
ชุองชุมชน 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ 

การเกษตร งบกลาง อุตสาหกรรม
และการโยธา 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐานและทั่วถึง 
 

บริหารจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้ประชาชนใช้ชีวิต
อยู่กับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน 
 

อนุรักษ์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีมีความมั่นคงปลอดภัย
และ อยู่ ร่ ว มกั นอย่ า ง มี
ความสุข 

ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนทุกภาคส่วน 
 

การบริหารจัดการของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ดํา เนินงานแบบมีส่วนร่ วมและ
บูรณาการ 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

การส่งเสริมและ
พัฒนาสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและได้
มาตรฐานแบบครบ
วงจร 
 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้ได้
มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
 

1. ร้อยละ 80 ของ
เส้นทางคมนาคมที่
ได้รับการก่อสร้าง
ปรับปรุง 
2. ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช ้
3. ร้อยละ 80 ของ
เส้นทางคมนาคมที่
ได้รับการขยายเขต
ไฟฟูา 
4. รอ้ยละ 80 ของ
เส้นทางคมนาคมที่
ได้รับการวางระบบ
การระบายน้ํา 

80 
 
 
 
80 
 
 
80 
 
 
 
80 

85 
 
 
 
85 
 
 
85 
 
 
 
85 

90 
 
 
 
90 
 
 
90 
 
 
 
90 
 

90 
 
 
 
95 
 
 
90 
 
 
 
90 
 
 
 
 

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
บริการด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้
มาตรฐาน
สะดวกรวดเร็ว
และทั่วถึง 

๑.  การก่อสร้าง  
ปรับปรุง  บํารุงรักษา  
ถนน  และสะพาน 
๒.  การก่อสร้าง  
ปรับปรุง  บํารุงรักษา
ระบบประปาหมู่บ้าน 
3. การขยายเขตไฟฟาู
สาธารณะ  และการ
บํารุงรักษาไฟถนน  
(ไฟกิ่ง) 
4. การกอ่สร้าง  
ปรับปรุง  บํารุงรักษา
ระบบการระบายน้าํ
ท่วมขัง 
5. การวางระบบผัง
เมืองรวม 
 

1.ก่อสร้าง ปรับปรุง
ถนน 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง
ระบบประปา 
3. ติดต้ังไฟฟูา
สาธารณะและไฟสอ่ง
สว่าง 
4. ก่อสร้างปรับปรุง
รางระบายน้ํา 

กองช่าง กรมส่งเสริม 
 
อบจ. 
 
ปภ.จังหวัด 
 
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค 
 
แขวงทาง
หลวง 
 
กรมทรัพฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

การส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

ด้านการ
อนุรกัษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

บริหารจัดการ
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้
ประชาชนใช้ชีวิต
อยู่กับธรรมชาติ
ได้อย่างยั่งยืน 
 

1. ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักและได้รับ
ความรู้ 
2. ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้ารว่มกิจกรรม มี
จิตสํานึกในการ
ปูองกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
3. ร้อยละ 50 ของ
จํานวนแหล่งน้ํา
ได้รับการ
บํารุงรักษา 

70 
 
 
 
 
70 
 
 
 
 
50 
 
 
 

80 
 
 
 
 
75 
 
 
 
 
60 
 
 
 

90 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
65 
 
 
 

95 
 
 
 
 
85 
 
 
 
 
70 
 
 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนและ
ประชาชนมีส่วน
ร่วม 
ร้องละของแหล่ง
น้ําได้รับการ
ฟื้นฟ ู

1. การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนกั  
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2. การบําบัดฟื้นฟ ู 
การเฝูาระวัง  และการ
ปูองกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3. การกอ่สร้าง  
ปรับปรุง  และ
บํารุงรักษาแหล่งน้ํา
สาธารณประโยชน ์

1. ปลูกปุา 
2. สร้างฝายชะลอน้าํ 
3. ให้ความรู ้
4. รณรงค์
ประชาสัมพันธ ์
5. ก่อสร้าง ปรับปรุง
แหล่งน้ํา 
6. การจัดการมูล
ฝอย 

สํานักปลัด 
กองช่าง 

กรมส่งเสริม 
 
อบจ. 
 
ปภ.จังหวัด 
 
กรมทรัพฯ 
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4. ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้ในการ
จัดการขยะใน
ครัวเรือน 
5. ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนในตําบล
ไหล่หิน ได้รับการ
จัดเก็บ/ขน/การ
กําจัดขยะมูลฝอย 
 

70 
 
 
 
 
70 

80 
 
 
 
 
80 
 

85 
 
 
 
 
90 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
100 

4. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

-  การเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ของประชาชน และ
สังคมลําปางให้เป็น
สังคมแหล่งการ
เรียนรู้มีความ
เข้มแข็งมีภูมิคุ้มกัน
สามารถดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- การรักษาความ
มั่นคงการจัดระเบียบ
สังคมและสร้างความ
ร่วมมือในการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
 

ด้านการ
พัฒนาสังคม 
 

ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 
 

1. อนุรักษ์
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
2. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
มีความมั่นคง
ปลอดภัยและอยู่
ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 
 
 

1. ร้อยละ 80 ของ
เด็ก สตรี คนชรา ผู้ติด
เ ชื้ อ เ อ ด ส์  แ ล ะ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ดูแล 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน เยาวชน 
ประชาชน ได้รับการ
ส่งเสริมด้านการศึกษา 
3. ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมในการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
4. ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับการ
ปูองกันและส่งเสริม
สุขภาพ 
5. ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม
สาธารณประโยชน ์
6. ร้อยละ 90 ของ
ครั ว เรือน ได้ รับการ
ช่วยเหลือจากเหตุสา
ธารณภัย 
7. ร้อยละ 90 ของ
ครัวเรือนมีความ
เป็นอยู่ที่มั่นคง
ปลอดภัย 

80 
 
 
 
 
80 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
80 
 
 
 
90 
 
 
 
90 

85 
 
 
 
 
85 
 
 
 
90 
 
 
 
 
 
90 
 
 
 
85 
 
 
 
95 
 
 
 
95 

90 
 
 
 
 
90 
 
 
 
95 
 
 
 
 
 
95 
 
 
 
90 
 
 
 
100 
 
 
 
100 

100 
 
 
 
 
100 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
100 
 
 
 
100 
 
 
 
100 
 
 
 

ร้อยละของ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
มีความมั่นคง
ปลอดภัยและ
ร่วมกันส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๑.  การสังคม
สงเคราะห์  การ
พัฒนาคุณภาพชวีิต  
เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้
ติดเชื้อเอดส์  และ
ผู้ด้อยโอกาส 
2. การสนับสนุนด้าน
การศึกษา  ทั้งใน
ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
3. การส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
4. การปูองกันรกัษา
และส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน
ในตําบล 
5. การส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน 
6. การเสริมสร้าง
ความปลอดภยัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

1. ฝึกอบรมให้
ความรู้ 
2. การสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ 
3. ส่งเสริมการดูแล
สุขภาพและปูองกัน
โรค 
4. ส่งเสริมการศึกษา 
5. ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
6. ส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
7. บรรเทาสาธารณ
ภัย 

สํานักปลัด 
กองช่าง 

กรมส่งเสริม 
 
อบจ. 
 
ปภ.จังหวัด 
 
กรมทรัพฯ 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ และการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าและบริหาร 
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
ชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ด้านการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ 
 

ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
 

ส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน
ทุกภาคส่วน 
 

1. ร้อยละของอัตรา
การว่างงานลดลง 
2. ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอกับการ
ดํารงชีพ 
3. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มอาชีพได้รับการ
ส่งเสริมความรู้และ
การตลาด 
4. ร้อยละ 80 ของ
ผลิตภัณฑ์และสินค้า
ชุมชนมีคุณภาพ 
5. ร้อยละของอัตรา
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
6. ร้อยละของแหล่ง
กักเก็บน้ําและระบบ
ส่งน้ํามีจํานวน
เพิ่มขึ้น 
7. ร้อยละ 60 ของ
แหล่งกักเก็บน้าํ 
และระบบส่งน้ํา
ได้รับการปรับปรุง 
บํารุงรักษา 

10 
 
80 
 
 
 
80 
 
 
 
80 
 
 
5 
 
5 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 
 

5 
 
90 
 
 
 
85 
 
 
 
85 
 
 
5 
 
5 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
95 
 
 
 
90 
 
 
 
90 
 
 
5 
 
5 
 
 
 
65 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
100 
 
 
 
90 
 
 
 
90 
 
 
5 
 
5 
 
 
 
65 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของ
ประชาชนมี
รายได้มีอาชีพ
และมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

1.  การส่งเสริมอาชีพ
และเพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชนในตําบล 
๒.  การส่งเสริม
การตลาด  และการใช้
สินค้าท้องถิ่น 
๓.  การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในตําบล 
๔.  การก่อสร้างแหล่ง
กักเก็บน้ํา  และระบบ
ส่งน้ําใช้ในการเกษตร 
๕.  การปรับปรุง  
บํารุงรักษาแหล่งกกั
เก็บน้ํา  และระบบส่ง
น้ําใช้ในการเกษตร 

1. ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ 
2. จัดหาแหล่งตลาด 
3. ก่อสร้าง ปรับปรุง 
แหล่งกับเก็บน้ํา 
4. อบรมให้ความรู ้
5. พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

สํานักปลัด  
กองช่าง 

กรมส่งเสริม 
 
อบจ. 
 
ปภ.จังหวัด 
 
กรมทรัพฯ 
 
พัฒนา
สังคมฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

ด้านการเมือง
และการ
บริหาร 
 

ด้านการเมือง
และการบริหาร 
 

การบริหาร
จัดการของ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 
โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
ดําเนินงานแบบ
มีส่วนร่วมและ

1. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 
2. ร้อยละ 90 ของ
เครื่องมือเครื่องใช้มี
ความทันสมัยและ

80 
 
 
 
 
90 
 
 

85 
 
 
 
 
95 
 
 

85 
 
 
 
 
95 
 
 

85 
 
 
 
 
100 
 
 

ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการรับบริการ
และมีส่วนร่วม
การบริหารใน
รูปแบบ
ประชาคม 

๑.  การพัฒนา
บุคลากรให้ความรู้
ความสามารถใน
ระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวขอ้งกับการ
ปฏิบัติราชการ  และ
ทันต่อสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่

1. การฝึกอบรม 
สนับสนุนส่งเสริมให้
ได้รับความรู้ 
2. ประชาสัมพันธ ์
3. การประชาคม 

สํานักปลัด 
กองช่าง  
กองคลัง 

กรมส่งเสริม 
 
จังหวัด 
 



 67 

บูรณาการ 
 

เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
3. ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนได้รับ
ความรู้และมีส่วน
ร่วมในการเมืองและ
การบริหาร 

 
 
70 

 
 
75 

 
 
80 

 
 
85 

ตลอดเวลา 
๒.  การปรับปรุง  การ
พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้  และสถานที่
ปฏิบัติราชการให้มี
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติราชการ 
๓.  การส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ  ในกิจการ  
บทบาท  และอาํนาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
๔.  การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในรูปแบบ
กระบวนการ
ประชาคม 
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ส่วนที่ 4 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบตัิ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

1.1 การเศรษฐกิจ 
1.2 บริการชุมชนและ

สังคม 

1.1.1 อุตสาหกรรม
และการโยธา 
1.2.1 เคหะและชุมชน 

กองช่าง  

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

2.1 บริการชุมชนและ
สังคม 
2.2 การเศรษฐกิจ   

2.1.1 สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
2.2.1 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

สํานักปลัด 
 
กองช่าง 

 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาสังคม 
 

3.1 บริการชุมชนและ
สังคม 
 
 
 
 
 
3.2 การเศรษฐกิจ 
  

3.1.1 การศึกษา 
3.1.2 สาธารณสุข 
3.1.3 สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
3.1.4 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
3.2.1 การเกษตร 
 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง/
สํานักปลัด 

 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
 

4.1 บริการชุมชนและ
สังคม 
 
 
 
4.2 การเศรษฐกิจ 
  

4.1.1 สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
4.1.2 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
4.2.1 อุตสาหกรรม
และการโยธา 
4.2.2 การเกษตร 
 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
กองช่าง 
 
สํานักปลัด/
กองช่าง 

 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 
 

5.1 บริหารทั่วไป 
 
5.2 บริการชุมชนและ
สังคม 

5.1.1 บริหารงาน
ทั่วไป 
5.2.1 สร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

สํานักปลัด  
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ส่วนที่ 5  
การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดําเนินการประเมินคุณภาพของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797  ลงวันที่ 10 
ตุลาคม 2559  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 
2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ในการจัดทําแฟนท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดําเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 4797  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2559  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2594) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
  ตามที่เทศบาลตําบลไหล่หิน ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา ขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หิน ให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนานั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 
13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผลพัฒนา ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
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รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
 แบบที่ 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
  (แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2556 ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น) 
 การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
  (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลไหล่หินในภาพรวม 
 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลไหล่หิน 
 แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
  2. ประชาชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เพราะข้อจํากัดของกฎหมายที่ทําได้ยากและบาง
เรื่องอาจทําไม่ได้ 
 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  1. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ควรพิจารณาการใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและมีความสอดคล้องกัน 
  2. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการณ์คลังในการ
พิจารณาโครงการหรือกิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  3. ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
  4. เทศบาลตําบลไหล่หิน ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละ
ด้านที่จะต้องดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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