ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป(
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแข*งขัน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเท*าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป7นมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตรชาติ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสู*อนาคตที่พึงประสงคนั้น จําเป7น
จะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส*วนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเป7นจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพื่อถ*ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู*การปฏิบัติในแต*ละช*วงเวลาอย*างต*อเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร*วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส*วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแห*งชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป7นประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน
ประชาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแข*งขัน มีรายไดสูงอยู*ในกลุ*มประเทศ
พัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยู*ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป7นธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเป7น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปต*อจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก* (๑) ยุทธศาสตรดาน
ความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแข*งขัน (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเท*าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดาน
การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป7นมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญของแต*ละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้
๑. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปOาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและช*วยลด
และปOองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุ*มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต*อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเป7นประมุข
(๒) การปฏิรู ปกลไกการบริหารประเทศและพัฒ นาความมั่น คงทางการเมือง ขจั ด
คอรรัปชั่น สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝQRงทะเล
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร*วมมือระหว*างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปOองกันและแกไขปQญหาความมั่นคงรูปแบบใหม*
(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปOองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศสรางความร*วมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแห*งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสู*แนวระนาบมากขึ้น
๒. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู*การเป7 นประเทศพัฒ นาแลว ซึ่งจํา เป7 น ตองยกระดั บผลิต ภาพการผลิต และการใชนวัต กรรมในการเพิ่ ม
ความสามารถในการแข*งขันและการพัฒนาอย*างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความ
มั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเป7นผูประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห*งอนาคต ทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปQจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแก*โครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก*การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสราง
ความเชื่อมั่น การส*งเสริมการคาและการลงทุนที่อยู*บนการแข*งขันที่เป7นธรรมและรับผิดชอบต*อสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู*ความเป7นชาติการคาเพื่อใหไดประโยชนจากห*วงโซ*มูลค*าในภูมิภาค และเป7นการยกระดับไปสู*
ส*วนบนของห*วงโซ*มูลค*ามากขึ้น
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป7นมิตรต*อสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพื่อสรางมูลค*าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ*งสู*ความเป7นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป7นแหล*งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข*งขันของภาคเกษตรส*งเสริมเกษตรกรรายย*อยใหปรับไปสู*การทําการเกษตรยั่งยืนที่เป7นมิตร
กับสิ่งแวดลอมและรวมกลุ*มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปQจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามา
เพิ่มมูลค*าและยกระดับห*วงโซ*มูลค*าในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเป7นเลิศและเป7นมิตร
ต*อสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการที่เป7นฐานรายไดเดิม เช*น การท*องเที่ยว และพัฒนาใหประเทศไทยเป7นศูนยกลางการ
ใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป7นตน
(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย*อม (SMEs) สู*สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส*วนร*วม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และ
โครงสรางพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนส*ง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเป7นหุนส*วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส*งเสริมความร*วมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานต*างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองคกร
ระหว*างประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการต*างประเทศ

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเป7น
รากฐานที่แข็งแกร*งของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปQญญา มีความเป7นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห
อย*างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณค*าความเป7นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง
กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช*วงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เท*าเทียม และทั่วถึง
(๓) การปลูกฝQงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค*านิยมที่พึงประสงค
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสรางความอยู*ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัว
ในการบ*มเพาะจิตใจใหเขมแข็ง
๔. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อเร*งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู*สังคมที่เสมอภาคและเป7นธรรม กรอบ
แนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อต*อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็ง
ของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเป7นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
๕. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป3นมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเร*ง
อนุรักษฟ]^นฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานน้ํา รวมทั้งมีความสามารถใน
การปOองกันผลกระทบและปรับตัวต*อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ*งสู*การ
เป7นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟ]^นฟูและปOองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ*มน้ํา เนนการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย*างบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานที่เป7นมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป7นมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๕) การร*วมลดปQญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
๖. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหหน*วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู*ทองถิ่นอย*างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหน*วยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การต*อตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต*างๆ ใหทันสมัย เป7นธรรมและเป7นสากล
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหน*วยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจ*ายของภาครัฐ

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
วิสัยทัศน
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต*างๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู* ทําใหการกําหนด
วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต*อเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการ
ของการวางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป7นศูนยกลางของการพัฒนา
อย*างมีส*วนร*วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตองให
ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ*งสู*การเปลี่ยนผ*านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายไดปานกลาง
ไปสู*ประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู*ร*วมกันอย*างมีความสุข และนําไปสู*การบรรลุวิสัยทัศน
ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
เป9าหมายการพัฒนาประเทศ
1. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสู*รายไดสูง
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม*ต่ํากว*ารอยละ 5.0
(2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศต*อหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติต*อหัว (GNP
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในป 2564 เพิ่มขึ้นเป7น 317,051 บาท (9,325 ดอลลารสรอ.) และ
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร สรอ.) ต*อคนต*อป
(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม*ต่ํากว*าเฉลี่ยรอยละ 2.5 ต*อป
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม*ต่ํากว*าเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม*
ต่ํากว*ารอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม*ต่ํากว*าเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการ
ส*งออกขยายตัวเฉลี่ยไม*ต่ํากว*ารอยละ 4.0 ต*อป)
2. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง สังคมสูงวัยอย*างมีคุณภาพ
(1) ประชาชนทุกช*วงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security)
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเป7นฐานรากที่เอื้อต*อการพัฒนาคน
3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(1) การกระจายรายไดมีความเท*าเทียมกันมากขึ้น
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย*างทั่วถึง
4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป7นมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหว*างการอนุรักษและ การใชประโยชน
อย*างยั่งยืนและเป7นธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู*เศรษฐกิจและสังคมที่เป7นมิตรต*อสิ่งแวดลอม
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
5. การบริหารราชการแผ*นดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร*งใส เป7นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส*วนร*วม
(2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น

(3) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม
กรอบยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตรหลัก ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
2. ยุทธศาสตรการสรางความเป7นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแข*งขันไดอย*างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตรดานการเติบโตที่เป7นมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอย*างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
6. ยุทธศาสตรดานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
8. ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตรดานการต*างประเทศ ประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาค
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1) แผนพัฒนาภาค
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ
(1) ปรับโครงสรางการผลิตสู*การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรับระบบ
การผลิต ที่สรางมูลค*าเพิ่มอย*างสมดุล เพื่อคงความเป7นฐานเศรษฐกิจอย*างยั่งยืน เช*น การ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลค*าเพิ่มใหผลิตภัณฑการเกษตร
(2) ยกระดับการคาและบริการใหไดมาตรฐาน ทันต*อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เนนการ
พัฒนาบุคลากร โครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกต*าง ๆ เช*น ระบบโลจิสติกส
เพื่อสนับสนุนการคาการพัฒนาแหล*งท*องเที่ยว
(3) พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญและเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ
(4) พัฒนาคนและสังคมใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู*เย็นเป7นสุขร*วมกัน
เช*น ดานสุขภาพ ดานการศึกษา แรงงาน ฯลฯ
(5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนใหมีความเขมแข็งในการพัฒนาที่นําไปสู*การ
พึ่งตนเอง มีภูมิคุมกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย*างยั่งยืน เนนการอนุรักษฟ]^นฟูและใชประโยชน
อย*างสมดุล และเตรียมการปOองกันและรับมือภัยธรรมชาติ
2) แผนพัฒนากลุมจังหวัด
กลุ มจั งหวัด ภาคเหนื อตอนบน 2 ประกอบดวย เชี ยงราย พะเยา แพร* และน* าน มุ* งพั ฒนา
เชียงรายใหเป7นประตูการคา การลงทุน พัฒนาการเกษตรอินทรีย พัฒนาการท*องเที่ยวชายแดนและการท*องเที่ยว
อนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมลานนาและภูมิปQญญาทองถิ่น และเร*งฟ]^นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
วิสัยทัศน
“ประตูการคาสากล โดดเด*นวัฒนธรรมลานนา สินคาเกษตรปลอดภัย ประชาชนร*วมใจอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ”
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ( Strategic Issues)
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาสภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา การลงทุน และโลจิสติกสเชื่อมอนุภูมิภาค
ลุ*มน้ํา โขงและเตรียมพรอมรับความร*วมมือประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางความเขมแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค*าสินคาเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท*องเที่ยวเชิงอนุรักษ
วัฒนธรรมและ สุขภาพ เพื่อเป7นฐานการพัฒนาชุมชนอย*างยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 : ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและ
พลังงานโดย การมีส*วนร*วมของชุมชนสู*การเป7นกลุ*มจังหวัดสีเขียว
3) แผนพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน
“เมืองแห*งความสุข เศรษฐกิจสรางสรรค ธรรมชาติสมบูรณ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเขมแข็ง ท*องเที่ยวยั่งยืน”
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนาน
ยุทธศาสตรที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยองคความรูเพื่อสรางมูลค*าเพิ่มทางเศรษฐกิจใน
ลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการมีส*วนร*วมของ
ภาคประชาสังคม
ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการท*องเที่ยวใหเจริญเติบโตอย*างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม
1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 พัฒนาเสนทางคมนาคมในจังหวัดใหไดมาตรฐาน ครอบคลุม และทั่วถึง
1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย*างทั่วถึง
1.3 พัฒนาระบบผังเมืองขององคกรปกครองส*วนทองถิ่น
1.4 ส*งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
2.1 พัฒนาแหล*งน้ําเพื่อการเกษตร
2.2 ส*งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนใหมีรายไดเพิ่มขึ้น พัฒนาความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสมกับพื้นที่
2.3 ส*งเสริมและพัฒนาฝมือแรงงานใหมีทักษะ มีงานทํา
2.4 ส*งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
2.5 พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท*องเที่ยว
2.6 พัฒนาบุคลากร การบริการ และการประชาสัมพันธแหล*งท*องเที่ยว
2.7 การแกไขปQญหาความยากจน และการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
2.8 ส*งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย
2.9 ส*งเสริมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม “ประเทศไทย 4.0”
2.10 ส*งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการคาระหว*างประเทศ การคาชายแดน
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคงของมนุษย
3.1 สนับสนุนและส*งเสริมการจัดการศึกษา
3.2 สนับสนุนและส*งเสริมกิจการดานสาธารณสุข

ยุทธศาสตรที่ 4

ยุทธศาสตรที่ 5

ยุทธศาสตรที่ 6

ยุทธศาสตรที่ 7

3.3 ส*งเสริมการจัดสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการแก*ประชาชน
3.4 สรางสังคมแห*งการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมีความรูคู*คุณธรรม และจริยธรรม
3.5 สนับสนุนการเฝOาระวัง และแกไขปQญหายาเสพติดต*อเนื่อง
3.6 สนับสนุนส*งเสริมประชาคมและการมีส*วนร*วมของประชาชน
3.7 การพัฒนาความมั่นคงและดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามกลุ*มวัย /ทุกช*วงวัย
3.8 สนับสนุนและส*งเสริมสถาบันครอบครัวใหมีความเขมแข็ง
3.9 การคุมครองพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรีและผูสูงอายุ
3.10 การส*งเสริม พัฒนา และคุมครองสิทธิ์ ผูพิการ ผูดอยโอกาส
ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและสืบสานภูมิปQญญาทองถิ่น
4.1 อนุรักษ ฟ]^นฟู สนับสนุน ส*งเสริมและบูรณาการดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปQญญาทองถิ่น
4.2 ส*งเสริมใหประชาชนมีโอกาสศึกษา คนควา วิจัยมรดกทางศิลปวัฒนธรรมจังหวัดน*าน
4.3 พัฒนาแหล*ง วัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน ในจังหวัดน*าน
ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษสิ่งแวดลอม และพลังงาน
5.1 ส*งเสริม สนับสนุน สรางจิตสํานึกในการอนุรักษจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม เพิ่มพื้นที่ตนน้ํา ฝายชะลอน้ํา
5.2 ส*งเสริม สนับสนุน เฝOาระวัง และฟ]^นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.3 ปOองกันและแกไขปQญหาภัยพิบัติ อันเกิดจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.4 ส*งเสริม การใชพลังงานอย*างประหยัด
5.5 ส*งเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองส*วนทองถิ่นจัดทําขอบัญญัติ/เทศบัญญัติทองถิ่น
ว*าดวยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานการบริหารจัดการและการบริการ
6.1 สนับสนุนใหมีการประสานงานพัฒนาระหว*างองคกรปกครองส*วนทองถิ่นและ
บูรณาการกับหน*วยงานอื่น
6.2 สนับสนุน ส*งเสริมงานปOองกันบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ
6.3 พัฒนาสมรรถนะขององคกรใหมีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
6.4 ส*งเสริมการมีส*วนร*วมพัฒนาการเมือง การบริหาร และดานบุคลากร
6.5 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และเครื่องจักรกลที่จําเป7นสําหรับการปฏิบัติงานของทองถิ่น
6.6 ส*งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรภาคเอกชน องคกรชุมชนและ
เครือข*ายภาคประชาชน
ดานการจัดการวิถีชีวิตชุมชนพื้นที่ตนน้ํา
7.1 สนับสนุนใหใชแผนที่ชุมชนทองถิ่นในการวางแผนจัดการชุมชน
7.2 สนับสนุนใหมีการจัดการพื้นที่ทําการเกษตร พื้นที่อยู*อาศัย และการถือครองที่ดิน
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ปzาตนน้ํา
7.3 สนับสนุนใหเกิดความร*วมมือแบบสหการเพื่อสรางความร*วมมือในการจัดการ
ทรัพยากรของพื้นที่ลุ*มน้ําน*าน

๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.1 วิสัยทัศน
“ผาสิงหเมืองน*าอยู* มุ*งสู*ตําบลสวัสดิการ บริหารดวยการมีส*วนร*วมนํา เลิศล้ําการศึกษา นําพาชีวิตดวย
ความพอเพียง หล*อเลี้ยงดวยคุณธรรม นําหนาดานการบริหาร สู*การบริการที่เป7นเลิศ ”
2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ประกอบดวยแนวทาง ดังนี้
1. พัฒนาเสนทางคมนาคมในตําบลใหไดมาตรฐาน ครอบคลุม และทั่วถึง
2. จัดหาและพัฒนาแหล*งน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย*างทั่วถึง
4. พัฒนาระบบผังเมืองขององคกรปกครองส*วนทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ประกอบดวยแนวทาง ดังนี้
1. จัดหาและพัฒนาแหล*งน้ําเพื่อการเกษตร
2. ส*งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนใหมีรายไดเพิ่มขึ้นโดยสรางความเขมแข็งใหแก*เศรษฐกิจชุมชน
3. ส*งเสริมและพัฒนาฝมือแรงงานใหมีทักษะ มีงานเพิ่มขึ้น
4. ส*งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และจัดใหมีสถานที่จําหน*ายสินคา
5. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท*องเที่ยว
6. พัฒนาบุคลากร การบริการ และการประชาสัมพันธแหล*งท*องเที่ยว
7. พัฒนา ปรับปรุง เสนทางคมนาคมสู*แหล*งท*องเที่ยว และเสนทางขนถ*ายผลผลิต
8. การแกไขปQญหาความยากจน
9. ส*งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ประกอบดวยแนวทาง ดังนี้
1. สนับสนุนและส*งเสริมการจัดการศึกษา
2. สนับสนุนและส*งเสริมกิจการดานสาธารณสุข
3. ส*งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการแก*ประชาชน
4. สรางสังคมแห*งการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาการใหมีความรู คู*คุณธรรมและจริยธรรม
5. สนับสนุนโภชนาการใหแก*เด็กนักเรียนก*อนปฐมวัยและประถมศึกษา ทุกโรงเรียน
6. สนับสนุนใหมีการเฝOาระวัง และแกไขปQญหายาเสพติดอย*างต*อเนื่อง
7. สนับสนุนส*งเสริมประชาคมและการมีส*วนร*วมของประชาชน
8. การพัฒนาความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน
9. สนับสนุนและส*งเสริมสถาบันครอบครัวใหมีความเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปQญญาทองถิ่น
ประกอบดวยแนวทางดังนี้
1. อนุรักษ ฟ]^นฟู สนับสนุน ส*งเสริมและบูรณาการดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปQญญาทองถิ่น
2. ส*งเสริมใหประชาชนมีโอกาสศึกษา คนควา วิจัยมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดน*าน
3. พัฒนาแหล*งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานภายในตําบล

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประกอบดวยแนวทาง ดังนี้
1. ส*งเสริม สนับสนุน สรางจิตสํานึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ส*งเสริม สนับสนุน เฝOาระวัง และฟ]^นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. สรางจิตสํานึก ส*งเสริมและพัฒนาการจัดระบบบําบัดน้ําเสีย และกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ปOองกันและแกไขปQญหาภัยธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารจัดการและการบริการ
ประกอบดวยแนวทาง ดังนี้
1. สนับสนุนใหมีการประสานงานการพัฒนาระหว*างองคกรปกครองส*วนทองถิ่นและ บูรณาการร*วมกับหน*วยงานอื่น
2. สนับสนุน ส*งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาองคกรใหมีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4. ส*งเสริมการมีส*วนร*วมในการพัฒนาเมือง การบริหาร และดานบุคลากร
5. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และเครื่องจักรกลที่จําเป7นสําหรับการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
องคกรปกครองส*วนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ
6. ส*งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขององคกรชุมชน
๒.๓ เป9าประสงค
1. ประชาชนมีการดํารงชีวิตดวยสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย*างเพียงพอและทั่วถึง มีการคมนาคมที่
สะดวกสบาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. มีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ แกไขปQญหาความยากจน ใหประชาชนกินดีอยู*ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ประชาชนมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต เพื่อใหสามารถพัฒนาตนเองและชุมชนใหยั่งยืน มีความ
สงบสุขและน*าอยู*
4. ประชาชนมีการดํารงชีวิตที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของคนในชุมชนและทองถิ่น
5. มีการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
6. เกิดการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารงานและสามารถรองรับการบริการ เพื่อประโยชนสูงสุด
ของประชาชน
๒.4 ตัวชี้วัด
1. มีโครงสรางพื้นฐานใหประชาชนไดใชบริการรอยละ ๘๐
2. ชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ ๕ และพึ่งตนเองไดมากขึ้น
๓. ประชาชนมีความรูมากขึ้นรอยละ ๙๐
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรอยละ ๑๐
5. ประชาชนมีแหล*งน้ําในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นรอยละ ๕
6. การบริการจัดการของมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงรอยละ ๖๐

๒.5 คาเป9าหมาย
ยุทธศาสตร

เป9าหมาย

1. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

การก*อสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสราง
พื้นฐานต*างๆในพื้นที่ เช*น ถนน รางระบายน้ํา
ท*อลอดเหลี่ยม ท*อคสล. หอกระจายข*าว ระบบ
น้ําอุปโภคบริโภค อาคารต*างๆ สิ่งก*อสรางใน
ฌาปนสถาน ปOายจราจร กระจกโคงปOองกัน
อุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ

2. ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

- ส* ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ ของประชาชนใหมี
รายไดเพิ่ ม ขึ้ น โดยสรางความเขมแข็ ง ใหแก*
เศรษฐกิจชุมชน
- พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง สถานที่ ท* อ งเที่ ย วการ
บริการและการประชาสัมพันธแหล*งท*องเที่ยว
ปรับปรุง เสนทางคมนาคมสู*แหล*งท*องเที่ยว และ
เสนทางขนถ*ายผลผลิต รวมทั้งการพัฒนาแหล*ง
น้ําเพื่อการเกษตร
- การแกไขปQญหาความยากจนและส*งเสริมและ
สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย

3. ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

- โครงการพัฒนาสังคมและส*งเสริมคุณภาพชีวิต
ต*างๆ เช*น การช*วยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปzวย
เอดส ผูยากไร ผูดอยโอกาส
- โครงการพัฒนาหมู*บานในดานสังคมและ
ส*งเสริมคุณภาพชีวิต ส*งเสริมเยาวชน สตรี เพื่อ
ดําเนินโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาดาน
สังคมและส*งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ
- การปOองกันและระงับโรคติดต*อต*างๆ ควบคุม
ปOองกันโรคระบาดในพื้นที่
- พัฒนา ส*งเสริม สนับสนุนการบริการ
สาธารณสุขของหมู*บาน กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต. ฯลฯ
- สรางเสริมสุขภาวะในชุมชน เช*นการจัดการ
แข*งขันกีฬา การส*งนักกีฬาเขาร*วมการแข*งขัน
- พัฒนา ส*งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ

ยุทธศาสตร

เป9าหมาย

4. ดานศิ ล ปะ วั ฒนธรรม จารี ต ประเพณี และภู มิปQ ญ ญา - อนุรักษ ฟ]^นฟู สนับสนุน ส*งเสริมและบูรณาการ
ทองถิ่น
ดานศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม จารี ต ประเพณี แ ละ
ภูมิปQญญาทองถิ่น
- ส* ง เสริ ม ใหประชาชนมี โ อกาสศึ ก ษา คนควา
วิจัยมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดน*าน
- พั ฒ นาแหล* ง วั ฒ นธ รรม ศิ ล ปวั ต ถุ แล ะ
โบราณสถานภายในตําบล
5. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เช*น
ปลู ก ตนไมในปz า ชุ ม ชนปz า ตนน้ํ า ปz า สาธารณะ
ปลูกหญาแฝก อนุรักษฟ]^นฟูแหล*งน้ํา สรางและ
ซ*อมแซมฝายชะลอน้ํา ตามพระราชดําริฯ เป7นตน

6. ดานการบริหารจัดการและการบริการ

- เพื่อพัฒนาระบบการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป7น
ประมุข
- เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
- ดําเนินการหรืออุดหนุนหน*วยงานที่ดําเนินการ
แกไขปQญหายาเสพติด
- เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานใหแก* อปพร.
ฝ~กอบรมราษฎรในหมู*บานใหมีความรู
ปลูกจิตสํานึกใหราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง
สมานฉันท เพื่อความมั่นคงของชาติ
- เพิ่มประสิทธิภาพ การปOองกันและบรรเทา
สาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนทองถนน ฯลฯ
- อุดหนุน อปท.อื่น ส*วนราชการหรือหน*วยอื่น
ของรัฐ องคกรประชาชน องคกรการกุศล องคกร
ที่จัดตั้งตามกฎหมาย

๒.๖ กลยุทธ
(1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกต*าง ๆ ใหได มาตรฐานและเพียงพอ
ต*อความตองการของประชาชน
(2) พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหเข็มแข็งในดานเศรษฐกิจเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ
สามารถพึ่งพาตนเองได

(3) ส*งเสริมความร*วมมือในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ใหมีความมั่นคง ในการดํารงชีวิต
พัฒนาตนเองและชุมชนใหสงบสุขเป7นชุมชนที่เขมแข็ง
(4) ส*งเสริมวิถีชีวิตของคนในชุมชนใหสอดคลองกับศิลปวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น
(5) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(6) สรางระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถใหการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชนของ
ประชาชนเป7นหลัก
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร
(1) มีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ แกไขปQญหาความยากจน ใหประชาชนกินดีอยู*ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) เกิดการบริหารจั ดการที่ ดีในการบริหารงานและสามารถรองรั บการบริ การ เพื่อประโยชนสูงสุ ดของ
ประชาชน
(3) ประชาชนมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต เพื่อใหสามารถพัฒนาตนเองและชุมชนใหยั่งยืน มีความสงบสุข
และน*าอยู*
(4) มีการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับวิถีการดํารงชีวิตของคนใน
ชุมชนและใหสอดคลองกับวัฒนธรรมของทองถิ่น
(5) ประชาชนมี การดํ ารงชี วิ ตดวยสาธารณู ปโภคขั้ นพื้ นฐานอย* างเพี ยงพอและทั่ วถึ ง มี การคมนาคมที่
สะดวกสบาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารส*วนตําบลผาสิงห มุ*งพัฒนา 6 ดาน ดังนี้
(1) การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
(2) การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการท*องเที่ยวเชิงอนุรักษ
(3) การพัฒนาดานสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(4) การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปQญญาทองถิ่น
(5) การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(6) การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการบริหาร
๓. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปQจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน อนาคตของ
องคการบริหารส*วนตําบลผาสิงห เป7นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัดอันเป7นสภาวะแวดลอม
ภายนอกที่มีผลต*อการพัฒนาทองถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ*อนของทองถิ่นอันเป7นสภาวะแวดลอมภายในของ
องคกรปกครองส*วนทองถิ่น โดยใชเทคนิคการ SWOT analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแต*ละ
ยุทธศาสตร ดังนี้
1. การวิเคราะหดานโครงสรางพื้นฐาน
จุดแข็ง
1. ไดดําเนินการสํารวจงานดานโครงสรางพื้นฐานและไดเขียนแบบคํานวณราคาก*อสรางการ
ควบคุมอาคาร ตามกฎหมายควบคุมอาคาร การวางแผนปฏิบัติงานก*อสราง ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล
งานออกแบบและบริการทางดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ใชงบประมาณในการจัดทําโครงการดานก*อสรางโครงสรางพื้นฐานทั้ง ถนน ไฟฟOา ประปา ที่
ชัดเจนและคุมค*าตามความตองการของชุมชน

จุดออน
เนื่องจากชุมชนตําบลผาสิงห เป7นชุมชนที่ใหญ*การขยายตัวทางดานโครงสรางพื้นฐานมีมาก
ทําใหการจัดสรรงบประมาณเพื่ อแกไขปQ ญหาความเดื อดรอนไม* ทั่วถึง เนื่ องจากองคการบริ หารส* วนตําบลผาสิ งห
มีงบประมาณจํากัด
โอกาส
การพัฒนาทางดานโครงสรางพื้นฐานมีโอกาสขยายตัวอีกมาก เนื่องจากชุมชนตําบลผาสิงห เป7น
ชุมชนที่ใหญ* และมีการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส*ง ไฟฟOา ประปา อีกมากที่ตองพัฒนา และ
องคการบริหารส*วนตําบลผาสิงห ไดรับการจัดสรรจากรัฐมากขึ้น ทําใหการพัฒนาทางดานโครงสรางพื้นฐานมี
โอกาสพัฒนามากยิ่งขึ้น
อุปสรรค
โครงสรางพื้นฐานบางอย*าง เช*น ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ยังไม*ไดรับการถ*ายโอนจากส*วนกลาง
ทําใหไม*สามารถแกไขปQญหาไดอย*างทันท*วงที
สรุป
จากการวิเคราะหดานโครงสรางพื้นฐานสามารถดําเนินการได ถึงแมจะมีจุดอ*อนและอุปสรรคแต*
ทางองคการบริหารส*วนตําบลผาสิงห ก็มีจุดแข็ง คือสามารถประสานงบประมาณจากหน*วยงานอื่น ๆ ได ซึ่งจะทํา
ใหประชาชนสัญจรไปมาไดสะดวก สามารถมาใชบริการกับองคการบริหารส*วนตําบลผาสิงห ไดสะดวก การสัญจร
ไปประกอบธุรกิจการคาก็สะดวกขึ้น
2. การวิเคราะหดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
จุดแข็ง
1. ประชาชนมีการรวมกลุ*มที่เขมแข็งและมีเครือข*ายที่หลากหลาย
2. ประชาชนมีความซื่อสัตยต*อวินัยการเงินดี
3. องคการบริหารส*วนตําบล มีงบประมาณเพียงพอ
จุดออน
ตําบลผาสิงห เป7นตําบลที่มีอาณาเขตติดต*อกับเทศบาลเมืองน*าน จํานวน 2 หมู*บาน จึงทําให
ชุมชนในตําบลผาสิงห มีลักษณะชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทส*งผลใหประชาชนในตําบลมีวิถีชีวิตความเป7นอยู*ดานสังคม
และเศรษฐกิจที่แตกต*างกัน ตลอดจนการมีส*วนร*วมของประชาชนก็จะมีความแตกต*างกันตามสภาพการดําเนินชีวิต
โอกาส
- จากจุดเด*นของพื้นที่ตําบลผาสิงห ซึ่งมีอาณาเขตติดต*อกับเทศบาลเมืองน*าน ถือเป7นโอกาส
สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของตําบล เนื่องจากประชาชนสามารถจําหน*ายผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ ของ
กลุ*มอาชีพ หรือสินคาต*าง ๆ ไดโดยตรงและง*าย เพราะมีการคมนาคมและการติดต*อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว
อีกทั้งยังสามารถประกอบกิจการรานคา หรือประกอบธุรกิจดานต*างๆ เช*น หอพัก โรงแรม สถานบริการต*าง ๆ ไดดวย
- สืบเนื่องมาจากการที่ราษฎรในตําบลสามารถประกอบกิจการรานคา และธุรกิจประเภท ต*าง ๆ
มากมาย จึงทําใหตําบลผาสิงหมีศักยภาพในดานการจัดเก็บรายไดซึ่งเมื่อรวมกับรายไดที่หน*วยงานราชการอื่น
จัดสรรให และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแลว ทําใหตําบลผาสิงห มีงบประมาณที่สามารถนําไปพัฒนาตําบลในดาน
ต*าง ๆ เช*น ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและดานอื่น ๆ ไดอย*างมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชนของประชาชนในตําบลเป7นส*วนรวม
อุปสรรค
ประชาชนในตําบลส*วนใหญ*มีอาชีพเกษตรกรรม ทําไร* ทําสวน ทําใหการดําเนินงานทําความ
เขาใจไดยาก

สรุป
จากวิ เ คราะห โครงการสนั บ สนุ น อาชี พ เดิ ม ส* ง เสริ ม อาชี พ ใหม* จากภาพรวมถึ ง แมจะมี
จุดอ*อนและขอจํากัด อุปสรรคก็ตาม แต*ในเมืองประชาชนมีวินัยทางการเงินที่ซื่อสัตยเป7นทุนอยู*และมีความเป7น
พี่นองสูง อีกทั้งมีระบบการใชเงินดี มีงบประมาณที่เพียงพอ โครงการนี้สามารถดําเนินการได และจะเป7นประโยชน
ต*อประชาชนที่ไดมีโอกาสขยายอาชีพเดิมใหใหญ*โตขึ้น และกลุ*มอาชีพใหม* ๆ จะไดพัฒนาและมีทุนประกอบการ
เพิ่มขึ้นเป7นการช*วยเหลือประชาชนที่ยากจน /ผูมีรายไดนอย ใหมีโอกาสประกอบอาชีพสุจริต
3. ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จุดแข็ง
ตําบลผาสิงห มีโรงเรียนขยายโอกาส 2 โรงเรียน มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย มีบุคลากรที่มี
คุณภาพ ทําใหทราบถึ งการพัฒ นาของเด็กและการใหความร*วมมือของผู ปกครองมีการวิจั ย โครงการส*งเสริ ม
สุ ข ภาพอนามั ย ช* อ งปากเด็ ก วั ย ก* อ นเรี ย นร* ว มกั บ งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด น* า น ทํ า ใหเกิ ด ความเชื่ อ มั่ น ใน
องคกรมากขึ้ น งบประมาณองคการบริ ห ารส* ว นตํ า บล มี เ พี ย งพอในการอุ ด หนุ น หน* ว ยงานต* า ง ๆ ในการทํ า
กิจกรรม ทั้งอุปกรณการเรียน การสอน คอมพิวเตอร เครื่องชั่งน้ําหนัก วัดความดัน เป7นตน
จุดออน
1. ผูปกครองบางท*านขาดความเชื่อมั่นในการพัฒนายังไม*เพียงพอเท*าในเขตเทศบาลหรือจังหวัด
2. ประชาชนตําบลผาสิงห ขาดที่อยู*อาศัยที่มั่นคงถาวร
3. ไม*มีสถานที่สําหรับก*อสรางที่อยู*อาศัย
4. ประชาชนมีรายไดไม*เพียงพอต*อการครองชีพ
โอกาส
มี การประสานหน* วยงานอื่ นที่ ใหความร* วมมื อ เช* น โรงพยาบาลส* งเสริ มสุ ขภาพตํ าบลผาสิ งห ,
โรงพยาบาลน*าน , สาธารณสุขจังหวัดน*าน , มหาวิทยาลัยเชียงใหม* , ศูนยการเรียนรูและบริการวิชาการเครือข*าย
แห*งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , สํานักงานพัฒนาองคกรชุมชน, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) ใหการสนับสนุนอยู*
อุปสรรค
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไม*สม่ําเสมอ
สรุป
การวิเคราะหดานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สามารถดําเนินการใหเพราะไดรับ การ
ร*วมมือทุกภาคส*วน ถึงแมงบประมาณจะมาไม*สม่ําเสมอก็ตาม แต*ก็สามารถทําไดในปลายป จะทําใหประชาชนมี
สุขภาพอนามัยที่แข็งแรง เป7นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค*า
4. ดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปQญญาทองถิ่น
จุดแข็ง
ตํ า บลผาสิ ง ห มี ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ แ ละภู มิ ปQ ญ ญาทองถิ่ น ที่ มี คุ ณ ค* า มากมายและเป7 น ชุ ม ชนที่
เขมแข็ง มีการรักษาจารีต ประเพณีไวอย*างเหนียวแน*น มีศาลเจาหลวงผาตูบและเจาหลวงผาสิงห ซึ่งเป7นที่เคารพ
สักการะของคนในตําบล และภายนอกตําบล มีความเลื่อมใส เป7นจุดศูนยรวมทางจิตใจใหมีความสามัคคีปรองดองต*อกัน
จุดออน
พื้นที่ตําบลผาสิงห เป7นพื้นที่กวางขวาง ถึง 83 ตารางกิโลเมตร ทําใหการสัญจรไปมาลําบาก
และลักษณะชุมชนคือ กึ่งเมืองกึ่งชนบท ทําใหเป7นขอแตกต*างของชุมชนในตําบล

โอกาส
มีประชาชนจากชุมชนตําบลอื่นและหน*วยงานองคการบริหารส*วนจังหวัดใหความสนใจ และให
ความร*วมมือในงานต*าง ๆ เป7นอย*างดี
อุปสรรค
ชุมชนเมืองมักจะไม*เขาใจถึงวิถีชีวิตของชนบท ที่มักจะมองชุมชนชนบทเป7นคนลาสมัย
สรุป
โครงการดานศิ ล ปวั ฒ นธรรมเป7 นโครงการที่ ดํ าเนิ นการไดดี เพราะประชาชนมี ความสามั คคี
รักใคร* ปรองดอง มี ความเป7นพี่ นองสูง ถึงแมจะมีขออ*อนดวย ในพื้ นที่และอุ ปสรรคก็ ตาม แต*เจาหลวงผาตู บ
และเจาหลวงผาสิงห เป7นที่ยึด เหนี่ยวและศูนยกลางจิ ตใจของประชาชนในตํา บลซึ่งจะทําใหเกิดความสามัคคี
รวมตัวเป7นหมู*คณะ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีใหคงอยู*ต*อไป
5. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จุดแข็ง
ตําบลผาสิงห มีวนอุทยานถ้ําผาตูบที่เป7นจุดเด*นของสิ่งที่มีในธรรมชาติในวนอุทยานและที่สําคัญมีเลียงผา
ซึ่งเป7นสัตวปzาสงวนที่ใกลจะสูญพันธุแลวประมาณ 20 กว*าตัว รวมถึงสัตวปzาอื่น ๆ เช*น ไก*ปzา หมูปzา เกง ฯลฯ ประชาชนใน
ตําบลมีจิตร*วมในการช*วยกันอนุรักษและดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดลอม พรอมทั้งมีหน*วยงานศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรน*าน , ศูนยพัฒนาราษฎรพื้นที่สูงจังหวัดน*าน , กองรอยตํารวจตระเวรชายแดน ที่ 324 , ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัดน* าน, ศูน ยการเรี ยนรู และบริการวิ ชาการเครื อข*า ยแห* งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ทํางานร*ว มกัน เป7 น
เครือข*าย
จุดออน
ตําบลผาสิงห มีพื้นที่กวาง ประชาชนยังขาดองคความรูในการอนุรักษทรัพยากรที่ถูกตอง
โอกาส
หน*วยงานต*าง ๆ ใหความร*วมมือในการช*วยกันอนุรักษโดยมีส*วนร*วมทุกภาคส*วน
อุปสรรค
พื้นที่ครอบครองจะมีคนนอกพื้นที่และต*างจังหวัดเป7นผูครอบครองในรายใหญ*ทําใหขาดการมี
ส*วนร*วม และติดต*อสื่อสารลําบาก
สรุป
ดานจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สามารถดําเนินการได เพราะมีจุดแข็งที่การมี
ส*วนร*วมของประชาชนที่เขมแข็ง ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีการตั้งกฎเกณฑของหมู*บาน จะสามารถทําใหเป7น
แหล*งท*องเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยมีการมีส*วนร*วมของประชาชน
6. การวิเคราะหดานการบริหารจัดการและการบริการ
จุดแข็ง
ตําบลผาสิงห มี อปพร. มี อสม. กลุ*มแม*บาน ฯลฯ ที่เขมแข็งประชาชนมีจิตสาธารณะ มีหน*วย
บรรเทาสาธารณประโยชนประจําหมู*บานและตําบล มีเครื่องจักรกลที่เพียงพอ รวมทั้งมีการประสานงานกับองคกร
ปกครองส*วนทองถิ่นอื่น แบบบูรณาการร*วมกับหน*วยงานอื่น ๆ ไดเป7นอย*างดี
จุดออน
ยังมีบางหน*วยงานยังไม*เขาใจระบบงานของทองถิ่นที่ดีพอ ขาดความเขาใจซึ่งกันและกัน

โอกาส
มี ก ารบู ร ณาการกั บ หน* ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ใ หความร* ว มมื อ เป7 น อย* า งดี เช* น โรงพยาบาลน* า น
สาธารณสุขจังหวัดน*าน , ศูนยพัฒนาราษฎรพื้นที่สูงจังหวัดน*าน, ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดน*าน, ศูนยบริการ
วิชาการเครือข*ายจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน*าน
อุปสรรค
เงื่ อนไขของเวลาทํ างานไม* ค*อยจะพรอมกั น ขาราชการจะใชเวลาปกติ แต* ชาวบานจะใชเวลาว* า ง
ในตอนเลิกงาน
สรุป
ทําใหโครงการนี้ดําเนินการไดเพราะประชาชนมีจิตสาธารณะเป7นที่ตั้ง ดําเนินงานเพื่อชุมชน
ตัวเอง ดูแลกันเองไดในชุมชน ก*อนที่หน*วยงานราชการจะมาดําเนินการ
๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
ในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาทองถิ่ นสี่ ป ขององคการบริ ห ารส* ว นตํ าบลผาสิ งห ไดทํ า การประเมิ น
สถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ดาน
สถานการณ
ขอบขายและ
พื้นที่เป9าหมาย/ ความคาดหวังและ
สภาพแวดลอม
ปริมาณของปQญหา/ กลุมเป9าหมาย
แนวโนม
ภายนอกที่เกี่ยวของ
ความตองการ
อนาคต
๑. โครงสราง
พื้นฐาน

๑) ขาดแคลนแหล*งน้ําใน
การเกษตรและน้าํ ประปา
สําหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม*พอเพียงและยังไม*ได
มาตรฐาน
๒) ไฟฟOาส*องสว*างทาง
และที่สาธารณะยังไม*
สามารถดําเนินการ
ครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด

- แหล*งน้ําและ
น้ําประปาในการ
อุปโภค-บริโภค
- ไฟฟOา

๓) ชุมชนขยายมากขึ้น
- ราง/ท*อระบายน้ํา
ระบบระบายน้ํายังไม*
เพียงพอ เกิดการอุดตัน
ส*งกลิ่นเหม็นก*อความ
รําคาญ
๔) ประชาชนตองการ
- เสนทางคมนาคม
เสนทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและอบต.ไม*
สามารถดําเนินการได
เนื่องจากพื้นที่ยังไม*เป7นที่
สาธารณะ จะดําเนินการ
ไดก็ต*อเมื่อตองเป7นที่
สาธารณะ

- ในเขตอบต.ผาสิงห

- ประชาชนมีแหล*งน้ํา
และมีน้ําประปาใช
อย*างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น
- ทางและที่สาธารณะ - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตอบต.ผาสิงห
มีแสงสว*างเพียงพอ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและปOองกันการเกิด
อาชญากรรมได
- พื้นที่ในเขต อบต.
- มีรางระบายน้าํ
ผาสิงห
สามารถระบายน้ําได
สะดวก ไม*อุดตัน ไม*
ส*งกลิ่นเหม็นก*อความ
รําคาญ
- เสนทางคมนาคมที่ - มีเสนทางในการ
เป7นสาธารณะและ
คมนาคมเพียงพอและ
ประชาชนมีความ
ประชาชนไดรับความ
ตองการใหดําเนินการ สะดวกในการสัญจรไปมา

2. ดานเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ

3. ดานการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย

4. ดานศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปQญญาทองถิ่น

๑) ประชาชนไม*มีการ
- การวางแผน
วางแผนในการดําเนินงาน

- ประชาชนในเขต
อบต.ผาสิงห

๒) ขาดแหล*งเงินลงทุนใน
การทํากิจการและ
ประกอบอาชีพ

- ประชาชนในเขต
อบต.ผาสิงห

- การลงทุน
- การพาณิชยกรรม

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดําเนินงานไดเอง
- มีแหล*งเงินทุนในการ
ทํากิจการและ
ประกอบอาชีพ

3) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ํา
4) ครัวเรือนมีรายไดเฉลีย่
ต*อป ต่ํากว*า ๓๐,๐๐๐
บาท
5) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย

- เกษตรกรในพื้นที่

- ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น

- ประชาชนที่มีรายได
ต่ํากว*าเกณฑ
มาตรฐาน
- ประชาชนในเขต
อบต.ผาสิงห

- ไม*มีครัวเรือนที่ตก
เกณฑมาตรฐานรายได

๑) การศึกษาสื่อการเรียน - สังคมในชุมชน
การสอนยังไม*พอเพียง
เด็กนักเรียนไม*ไดรับ
การศึกษาต*อในระดับที่สูง
กว*าขั้นพื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา
ครอบครัวยากจน
๒) เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยู*ตาม
ลําพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก
3) ประชากรอายุตั้งแต*
๓๕ ขึ้นไป ไม*ไดตรวจ
สุขภาพประจําป
4) การจราจรบนถนนมี
- การจราจร
เพิ่มมากขึ้นอาจทําใหเกิด
อุบัติเหตุขึ้นได

- เด็กนักเรียนในเขต
อบต.ผาสิงห

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได
ถูกตอง
- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียงเด็ก
นักเรียนไดรับ
การศึกษาที่สูงขึ้น
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล*าเรียน

- ผูสูงอายุและเด็กใน
เขตอบต. ผาสิงห

- ผูสูงอายุและเด็ก
ไดรับการดูแลที่ดี

- ประชาชนในเขต
อบต. ผาสิงห ที่อายุ
๓๕ ขึ้นไป
ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพรีและมิ
ปQญหาทองถิ่นถูกลืมเลือน
ไปมาก

- ประชาชนในเขต
อบต.ผาสิงห

- ประชาชนที่อายุ ๓๕
ขึ้นไปไดรับการตรวจ
สุขภาพทุกคน
มีระบบควบคุม
การจราจร เช*น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพื่อเตือนให
ระมัดระวัง
- ยกย*อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญชาวบาน
ในโอกาสต*างๆ เพื่อ
เป7นตัวอย*างแก*
เยาวชนและประชาชน
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณีและ
ภูมิปQญญาทองถิ่น ไม*
ถูกลืมและคงอยู*สืบไป

- ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปQญหาทองถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก

- สิ่งแวดลอม
๕. ดานการจัดการ 1) ปQญหาดินเสื่อม
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
และสิ่งแวดลอม
- ดินเสื่อมคุณภาพ ขาด
การบํารุงดิน และ
ประชาชนไม*ไดใช
ประโยชนจากทีด่ ินอย*าง
เต็มที่
2) ปQญหาจากขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
- ไม*มีระบบการจัดการทีด่ ี
ทําใหเกิดกลิ่นเหม็นและ
เป7นแหล*งแพร*เชื้อโรค
- ขาดงบประมาณในการ
ดําเนินการจัดการขยะ
3) ปQญหาการขาด
- สิ่งแวดลอม
จิตสํานึกในการอนุรักษ
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
- ขาดการฝ~กอบรมให
ความรูในเรื่องสิ่งแวดลอม
6. ดานการบริหาร
จัดการและการ
บริการ

1) ปQญหาประชาชนยังเขา - สังคมในชุมชน
มามีส*วนร*วมในการ
บริหารงานค*อนขางนอย

- พื้นที่ในเขต อบต.
ผาสิงห

- มีการส*งเสริมการ
ปOองกันและดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

- มีการจัดการระบบ
บําบัดน้ําเสีย ขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลู
- - ปริมาณขยะและ
น้ําเสียถูกกําจัดใหหมด
ดวยวิธีการที่ถูกตอง
- พื้นที่ในเขต อบต.
ผาสิงห

- มีการส*งเสริม และ
รักษาคุณภาพ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม
- มีการสรางจิตสํานึก
ในการอนุรักษดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

- ประชาชนในเขต
อบต.ผาสิงห

ส*งเสริมใหประชาชน
เขามามีส*วนร*วมใน
การบริหารจัดการ
และร*วมรับฟQงความ
คิดเห็น ร*วมตรวจสอบ

