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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 

1. ด้านความม่ันคง  
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ  ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ

เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ

มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย

ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง

ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร

รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ

เมืองศูนย์กลางความเจริญ  
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ 

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ  
3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
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4.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
 
(1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
5.ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ  
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
(6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
 

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะ และความรู้ความสามารถที่จะเป็นฐานในการพัฒนา
ประเทศ  

เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ลดลงและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีจิตส านึกพลเมืองและมีค่านิยมตาม บรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
เป้าหมายที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของ กลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม

แตกต่างกนั และแก้ไขปัญหาความยากจน  
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ  

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
เป้าหมายที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา  
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที ่1 เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
เป้าหมายที่ 2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ 25 ลุ่มน้ าของประเทศอย่างมั่นคง 

ปลอดภัยและเทา่เทียม 
เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

และระบบนิเวศ 
เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถใน

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความม่ันคง 

เป้าหมายที ่1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศตลอดไป 
เป้าหมายที ่2 ประเทศชาติมีความมั่นคงทุกมิต ิและสังคมมีความสมานฉันท์เพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายที ่3 พ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้มีเศรษฐกิจดีขึ้นและประชาชนมีสันติสุขและปลอดภัย 
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยสามารถรับมือกับ ภัยคุกคามและมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายที ่5 ความเสี่ยงจากการก่อการร้าย ต่ ากว่าอันดับที่ 20 และด้านไซเบอร์ต่ ากว่าอันดับ

ที ่10 ของโลก 
เป้าหมายที ่6 สาธารณภัยต่างๆ มีแนวโน้มลดลง 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

เป้าหมายที ่1 เพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ
ให้อยู่ในอันดับสองของอาเซียน 

เป้าหมายที ่2 เพ่ิมจ้านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
เป้าหมายที ่3 เพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นให้อยู ่สูงกว่าร้อยละ 50 
เป้าหมายที ่4 ลดข้อร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับ การอ้านวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาค 

เป็นธรรม 
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ โลจสิติกส์ในภาพรวม 
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบคมนาคม 
เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาระบบ โลจิสติกส ์
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
เป้าหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
เป้าหมายที่ 6 การพัฒนาสาธารณูปการ (น้ าประปา) 
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8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา สู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP 

และมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70:30 
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมจ้านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 25  
คนต่อประชากร 10,000 คน 
เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และด้าน

เทคโนโลยี จัดโดย IMD ให้อยู่ในล้าดับ 1 ใน 30 
 

1.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อม   

อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน  
กลยุทธ์ 
1. การพัฒนา Logistics รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตาม กรอบความร่วมมือ GMS และ AEC 
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน 
3. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรม การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
กลยุทธ์ 
1. การเพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร 
2. การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกรและ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

การเกษตร 
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

วัฒนธรรมและ สุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ 
2. พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ เป็นศูนย์กลางการ ท่องเที่ยว ทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน บ้าน GMS 
3. พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ และบุคลากรทางการ ท่องเที่ยวสู่สากล 
4. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ และการตลาดท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

และพลังงานโดย การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น 
2. รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบ นิเวศ 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยี 

GIS, MIS 
4. สร้างภาคีและส่งเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
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1.4  แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2561-2564 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและ

บริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานหลักเพ่ืออ านวยความสะดวกทางระบบโลจิสติกส์ รวมทั้ง

สนับสนุนการลงทุนเพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 GMS 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความร่วมมือการค้าชายแดนในภาพรวมเพ่ือให้เกิดการแข่งขันเสรีทาง

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน+6 และ GMS 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOPและ SMEs เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการ

แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพเกษตรกร 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงของ

อาหาร 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมผลผลิตพัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุน การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิมและการ

พัฒนาระบบตลาด 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การด้ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เกิดการ

เชื่อมโยงวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน GMS 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วง Low Season พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และ

เพ่ิมศักยภาพบุคลากรสู่สากล 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี สังคม และค่านิยม

ล้านนาเชื่อมโยงสู่การเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับ สนับสนุนการลงทุนด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถของก าลังแรงงานและการคุ้มครองสวัสดิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นวิถีชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และ

ยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ 1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความอุดมสมบูรณ์และ
ยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บ้าน 
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  ยุทธศาสตร์ที่  6  การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
กลยุทธ์ที่ 1 ด าเนินการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินโดยใช้กลไกขับเคลื่อน 7 แผนหลัก อย่างมี

ประสิทธิภาพรองรับประชาคมอาเซียนปี2558 
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของพ้ืนที่ภายในและ

ตามแนวชายแดน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางถนน 
 
 

 1.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
กลยุทธ์  1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์  1.2 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
กลยุทธ์  1.3  พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น  

เพ่ือเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
กลยุทธ์  1.4  พัฒนางานด้านผังเมือง  งานวิศวกรรมจราจร  และงานควบคุมอาคาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์  2.1  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์  2.2  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้

มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์  2.3  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
กลยุทธ์  2.4  ส่งเสริม  อนุรักษ์  และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
กลยุทธ์  3.1  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตาม

อัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์  3.2  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตเศรษฐกิจ

ชายแดน 
กลยุทธ์  3.3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจชายแดน 
กลยุทธ์  3.4  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
กลยุทธ์  3.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์  4.1  รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
กลยุทธ์  4.2  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์  4.3  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  อบายมุข  สื่อด้านอิเลคทรอนิกส์และปัญหา

แรงงานต่างด้าว 
กลยุทธ์  4.4  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์และยั่งยืน 
กลยุทธ์  5.1  ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์  5.2  ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม  ป้องกัน  แก้ไขปัญหาขยะ  น้ าเสีย  และมลภาวะ 
กลยุทธ์  5.3  ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
กลยุทธ์  6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
กลยุทธ์  6.2  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์  6.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์  6.4  พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 
 

1.6  ไทยแลนด์  4.0 
ส าหรับประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนา

กลไกเพ่ือการขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศมาตลอด ในระยะแรกมีการใช้โมเดลประเทศไทย 1.0 ที่เน้นการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยเกษตรกรรม เนื่องจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคนี้จึงมีการพ่ึงพาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก 
โดยมีการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังต่างประเทศ  

ระยะต่อมาเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุคของอุตสาหกรรมจึงมีการใช้โมเดลประเทศไทย  2.0 ซึ่งเน้นในด้าน
การพัฒนาอุตสาหกรรมเบา เริ่มจากอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า ตามด้วยโมเดลประเทศไทย 3.0 
ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก เน้นการผลิตเพ่ือการส่งออกมากขึ้น เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี ยาน
ยนต์ และชิ้นส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาคอุตสาหกรรมที่เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ผลิตและการให้บริการข้ันพื้นฐานในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ 

ดังนั้น ในการที่จะก้าวข้ามปัญหาดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปประเทศอีกครั้งด้วยความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนโดยใช้ โมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นเครื่องมือในการนาประเทศให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง
ที่มีความมั่งคั่งและยั่งยืน พัฒนาจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง โดยจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ เป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และปรับเปลี่ยนจากการ
ให้บริการพื้นฐานเป็นบริการที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูง  

โมเดลประเทศไทย 4.0 ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยต้อง
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติที่ส าคัญ ได้แก่  

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด

สร้างสรรค ์และนวัตกรรม  
3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น  
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จากแนวคิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าว ประเทศไทย 4.0 จะต้องมีการเปลี่ยนผ่านทั งระบบใน 4 
องค์ประกอบส้าคัญ คือ  

1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยีโดยเกษตรกรต้องมีรายได้มากขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ  

2. เปลี่ยนจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบเดิมที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา  ไปสู่
การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูงและเป็นวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  

3. เปลี่ยนจากการให้บริการแบบเดิม  ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่การบริการที่สร้างมูลค่าสูง  
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง  
 
 
กรอบยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย 4.0 
 
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก โดยมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่าง ๆ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสู อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา  
ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ิมการใช้งาน

ด้านดิจิทัลในการบริหารจัดการการผลิตในกลุ่ม SMEs เพ่ิมจานวนผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม  ลดปริมาณของ
เสียและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคอุตสาหกรรม  รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของคลสัเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ  

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับผลิตภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม  
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสังคมผู้ประกอบการ  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา  
ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายในการปฏิรูปองค์กรภาครัฐเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย  เพ่ิม

มูลค่าการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ิมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ิม
จ านวนนักวิจัยในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ิมจ านวนสิทธิบัตรจดทะเบียนต่อประชากร และเพ่ิมจ านวนแรงงาน
คุณภาพเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที่ 1 ปฏิรูปองค์กรภาครัฐให้ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ของบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก 
ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายให้รูปแบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรมสามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ของตลาดโลกและปรับเปลี่ยนสู่ห่วงโซ่ที่มีมูลค่าสูง พัฒนารูปแบบและเพ่ิมการใช้ดิจิทัลเพ่ือการจัดหาวัตถุดิบและ
การท าตลาดระดับโลก เพ่ิมการลงทุนของผู้ประกอบการไทยไปยังต่างประเทศเป้าหมายและเพ่ิมการลงทุนของนัก
ลงทุนต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งเพ่ิมการขยายตัวของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายไปยังตลาด
ต่างประเทศ ยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ  

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตของโลก  
กลยุทธ์ที่ 2 เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสู่สากลด้วยดิจิทัล  
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการลงทุนขยายฐานการผลิตในและนอกประเทศ 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“จันจว้าเมืองน่าอยู่    เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
เคารพเสียงประชาชน    มากล้นผลผลิตทางการเกษตร 

ระบบนิเวศแสนสมบูรณ์    ศูนย์การศึกษาและการเรียนรู้” 
2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต้าบลจันจว้า 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือเป็นเมืองน่าอยู่ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์   

2.3  เป้าประสงค์รวม 
   1. ส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเกษตรชุมชนพอเพียง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการศึกษาและการกีฬาให้สูงขึ้น และเป็นแหล่งเรียนรู้และ

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
  3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  ชุมชนเข้มแข็ง   
  4. พัฒนาระบบบริการสาธารณะและคมนาคมมีคุณภาพมาตรฐาน  
  5. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างบูรณาการ   
  6. สภาพพ้ืนที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติคงความอุดมสมบูรณ์ 
2.4  ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 

  1. จ านวนชุมชนที่ด าเนินการตามแนวทางเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. จ านวนร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน  
  3. จ านวนร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ ประชาชนอยู่เย็นเป็น

สุข  ชุมชนเข้มแข็ง   
  4. จ านวนร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการพัฒนา  
  5. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการบริหารงานและการบริการสาธารณะของ

เทศบาล 
  6. จ านวนร้อยละของพ้ืนที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติทีค่งความอุดมสมบูรณ์ 
2.5  กลยุทธ์ 

  1.  ส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและ
สมดุลพ่ึงพาตนเองได้ 

  2.  พัฒนาระบบการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

  3.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่าง
เท่าเทียม  ได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง  สังคมหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง 
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  4.  ส่งเสริมการจัดวางผังเมืองรวมอย่างเป็นระเบียบและเหมาะสมและมีการจัดบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน  ทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานที่เพียงพอและทั่วถึง 

  5. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามแนวทางธรรมาภิบาล และมุ่งส่งเสริมระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีให้เกิดแก่หน่วยงานและชุมชน 

  6. ส่งเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเพ่ือเป็นเมืองที่สะอาด สวยงาม และน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

 
2.6  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12  (พ.ศ.2560 – 2564) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ  อาทิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรีความท้าทายของ เทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ  ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ คือ การน้อม
น าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ,คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม , การ
สนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ ,การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  

จากแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “เมืองแห่งการค้า การลงทุนการเกษตร และ
การท่องเที่ยวรุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”   โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือสร้างการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น สร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนา
เมืองให้น่าอยู่  และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประตูการค้า
สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”  โดยมี
เป้าประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) 
และ AEC เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ     เพ่ิมผลิตภาพและ
คุณค่าของสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรม พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าสินค้าและบริการ
เน้นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพ่ิม มูลค่าการท่องเที่ยวเพ่ีอเพ่ิมรายได้   และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร 
ธรรมชาติ  

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
"ยึดหลักธรรมภิบาล  ท างานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิต  ประชาชนมีความสุข”  

จะเห็นได้ว่า จากแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564)   แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงรายล้วนแต่มุ่งเน้นที่การพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  เทศบาลต าบลจันจว้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น ดูแลและ
ให้บริการประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เยาวชนได้รับการศึกษาทั้ง
ในและนอกระบบ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านสุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ สังคม และ จากนโยบายของคณะ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลจันจว้า  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเทศบาลจะเป็นแกนกลางในการ
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ขับเคลื่อนกลไก ทุกภาคส่วนในพื้นท  ี่ให้เดินหน้าในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่าง
สอดคล้อง และจากศักยภาพด้านก าลังคน รวมทั้งเครือ่งมือและอุปกรณ์ของเทศบาลต าบลจันจว้า ที่มีความพร้อม
ในการพัฒนาท้องถิ่น  จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลจันจว้า  

ว่า “เทศบาลต้าบลจันจว้าเป็นเมืองน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เกษตรอินทรีย์ดี  
เศรษฐกิจดี  และสภาพแวดล้อมดี” 

2.7  แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ประชาชนมีงานท า  มีอาชีพ  มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ   
2. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
3. ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ดีงามและทางธรรมชาติที่สวยงามและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
5. เด็ก เยาวชน  และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีแหล่งความรู้ที่

ทันสมัยและรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง  
6. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด ารงอยู่สืบทอดตลอดไป  
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านกีฬาของชุมชน เยาวชนได้ร่วมคิดร่วมท ากิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีทักษะและการแสดงความสามารถ ด้านกีฬา ด้านดนตรีการส่งเสริมอาชีพและการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์   

8. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ได้รับบริการด้านการสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
9. ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมและบริการสาธารณะอย่างที่ถึง มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีถ้วนหน้า   
10. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน

ปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข 
11. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย  ระบบสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่และได้มาตรฐาน  
12. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบ และมีผังเมืองที่ดีเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา

เมืองในอนาคต 
13. การบริหารด้านการเงิน – การคลัง และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ 
14. ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทันสมัย  สะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจสูงสุด 
15. บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
16. การเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
17. ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมี

ส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นด้วยจิตอาสา  
18. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ได้รับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน 
19. ประชาชนมีจิตส านึกและส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
20. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะและสิ่งปฏิกูล  ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
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ความสัมพันธ์ของพันธกิจ ยุทธศาสตร์ จุดมุ่งหมาย และกลุยทธ์ 
 

พันธกิจที ่1  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานที่ครอบคลุม และเสริมสร้างศักยภาพความเป็นแหล่งเกษตรชุมชน
พอเพียงด้วยฐานเศรษฐกจิที่มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ จุดมุ่งหมาย กลยุทธ์ แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
เศรษฐกิจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ประชาชนมีงานท า  มีอาชีพ  มี
รายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ   
2. สร้างความเข้มแข็งให้ภาค
การเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทาง
เกษตรทฤษฎีใหม ่
3. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ดี
งามและทางธรรมชาติที่สวยงามและ
เป็นที่รู้จักแพร่หลาย   

1.1  ส่งเสรมิการเกษตรอินทรยี์
แบบครบวงจรตามแนวคิดเกษตร
ทฤษฎีใหม่  
1.2  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการ
เกษตรกรรม 
1.3  ส่งเสรมิอาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้แก่ประชาชนและแก้ไข
ปัญหาความยากจนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-แผนงาน
การเกษตร 
-แผนงาน
อุตสาหกรรม
การโยธา 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

1. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยัทันสมยั  ระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการทั่วถึง
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ีและได้มาตรฐาน 
2. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเปน็
ระเบียบ และมีผังเมืองที่ดีเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาเมืองในอนาคต       

4.1 พัฒนาระบบการจราจร  การ
จัดท าผังเมือง  และการคมนาคม
ขนส่ง 
4.2 พัฒนาระบบการระบายน้ า  
4.3 พัฒนาระบบการประปาและ
แหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค 
4.4 พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ  
และโทรคมนาคม 
4.5 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

-แผนงาน
อุตสาหกรรม
การโยธา 
-แผนงานเคหะ
และชุมชน 
-แผนงานการ
พาณิชย ์

พันธกิจที ่2 การสร้างความเป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมภายใต้หลักปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ จุดมุ่งหมาย กลยุทธ์ แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
การพัฒนา
การศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์
อย่างยั่งยืน 
 

1. เด็ก เยาวชน  และประชาชนท่ัวไป
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ มีแหล่งความรู้ที่ทันสมัยและ
รู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง  
2. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด ารง
อยู่สืบทอดตลอดไป  
3. เยาวชนได้ร่วมคิดร่วมท ากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีทักษะ
และการแสดงความสามารถ ด้านกีฬา 
ด้านดนตรีการส่งเสริมอาชีพและการ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
 
 
 

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาท้ัง
ระบบเชิงบูรณาการ 
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา 
และนันทนาการ 

-แผนงาน
การศึกษา 
-แผนงานศาสนา
และวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่  3 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมเพ่ือ
เป็นเมืองน่าอยู่ 

1. ประชาชนมีสุขภาพอนามยัที่ดี  
ได้รับบริการด้านการสาธารณสุขโดย
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
2. ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ประชาชน
ได้รับสวัสดิการสังคมและบริการ
สาธารณะอย่างท่ีถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ถ้วนหน้า   
3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน  เกิดความสงบ
เรียบร้อยภายในชุมชนปลอดภัยจาก
ยาเสพตดิและอบายมุข 

3.1  ส่งเสรมิและสนับสนุนงาน
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัว 
สุขภาวะชุมชน และการพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุข  
3.2  ส่งเสรมิและสนับสนุนด้าน
การจัดสวัสดิการสังคม การสังคม
สงเคราะห์และความมั่นคงของ
มนุษย์ 
3.3  ส่งเสรมิและสนับสนุนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
การป้องกันและการแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ และการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

-แผนงาน
สาธารณสุข 
-แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
-แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

พันธกิจที ่3 บริหารจัดการองค์กรภายใต้วัฒนธรรมประชาธิปไตยและการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ จุดมุ่งหมาย กลยุทธ์ แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  5  
การพัฒนาการเมือง
และการบริหาร
จัดการองค์กรแบบ
บูรณาการ 

1. การบริหารด้านการเงิน – การคลัง 
และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทันสมัย  
สะดวก รวดเร็ว มคีวามพึงพอใจสงูสุด 
3. บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบน
พื้นฐานการมีคณุธรรมจรยิธรรมและ
หลักธรรมาภิบาล 
4. การเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์ผ่านกระบวนการ
เทคโนโลยีที่ทันสมยั 
5. ประชาชนและหน่วยงานทุกภาค
ส่วน มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและมสี่วนร่วมใน
การบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นด้วย
จิตอาสา  

5.1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน
การเมืองการปกครอง การสร้าง
ส านึกประชาธิปไตยและการมสี่วน
ร่วมของประชาชนและองค์กรทุก
ภาคส่วน 
5.2 ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรเพื่อการบริการที่ดีและ
ทันสมัย 
5.3 ส่งเสริมการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได้และ
การบริหารการคลัง  
 

-แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
-แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

พันธกิจที ่4 การเสริมสร้างศักยภาพความเป็นแหล่งเกษตรชุมชนพอเพียงและฐานเศรษฐกิจที่มัน่คง  บริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  6 
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสู่
ระบบนิเวศน์
สมบูรณ์ 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ไดร้ับการ
ดูแลรักษาอยา่งยั่งยืน 
2. ประชาชนมีจิตส านึกดีในการดแูล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ  
และสิ่งปฏิกูล  ตลอดจนมภีูมิทัศน์ที่
สวยงาม 

6.1 ส่งเสริมการสรา้งจิตส านึกใน
การมีส่วนร่วมอนุรักษ์และคุม้ครอง
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
6.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมขยะมลูฝอย สิ่งปฏิกูล 
มลพิษ และการบ าบัดน้ าเสยี   

-แผนงาน
การเกษตร 
-แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 
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 (1.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจ 

สร้างฐานการผลิตด้านการเกษตรและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและสมดุลพ่ึงพา
ตนเองได้ 
 เป้าประสงค์ 
 เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเกษตรชุมชนพอเพียง และยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ค่าเป้าหมาย 

1. จ านวนครัวเรือนเกษตรกรด าเนินการตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 
2. จ านวนครัวเรือนของประชาชนที่มีฐานรายได้ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3. จ านวนแหล่งน้ าทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนา 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
1.1  ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์
แบบครบวงจรตามแนวคิด
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

- จ านวนเกษตรกรที่ท า
การเกษตรแบบผสมผสาน 
เกษตรปลอดภัย และเกษตร
อินทรีย์ 

แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 
 

1.2  ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิม
รายได้ให้แก่ประชาชนและแก้ไข
ปัญหาความยากจนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- จ านวนของครัวเรือนที่มี
รายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 

แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 
 

1.3  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการ
เกษตรกรรม 

- จ านวนของเกษตรกรที่มีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา 

กองช่าง 

 ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย  :   
 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์

เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย  :   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

(2.)  การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน 
 พันธกิจ 

มุ่งพัฒนาระบบการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 เป้าประสงค์ 

1. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการศึกษาและการกีฬาให้สูงขึ้น ครอบคลุมและทั่วถึงอย่างมี
มาตรฐาน 
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2. พัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม  เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ดีงาม และเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 ค่าเป้าหมาย 

1. จ านวนร้อยละของประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับโอกาสการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน 

2. จ านวนร้อยละของประชาชนที่ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
3. จ านวนร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้ง
ระบบเชิงบูรณาการ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักของ
นักเรียนระดับชุมชนในภาพรวม 
 

แผนงานการศึกษา กอง
การศึกษา 

2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จ านวนร้อยละของประชาชนที่ร่วม
กิจกรรมสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น   

แผนงานการศาสนา
และวัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

2.3  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา 
และนันทนาการ 

จ านวนร้อยละของประชาชนร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย เล่น
กีฬา และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอ 

แผนงานการศาสนา
และวัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

 ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย  :   
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ 

และเชิงสุขภาพ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย  :   

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 

(3.)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ 
 พันธกิจ 

ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม  ได้รั บ
สวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง  สังคมหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง 
 เป้าประสงค์ 

1. เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและมาตรฐานการบริการด้านสาธารณสุขชุมชน 
2. เสริมสร้างประชาชนให้มีคุณธรรมมีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมสถาบันทางสังคมและ

ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน  
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับและสังคมเชิงบูรณาการ  ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ได้รับ

บริการสาธารณะที่ดีมีคุณภาพ   
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 ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการด้านสาธารณสุขครบถ้วน 
2. จ านวนร้อยละของประชาชนที่ได้รับสวัสดิการสังคมและการบริการสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง 
3. จ านวนร้อยละของประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนงาน
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัว สุข
ภาวะชุมชน และการพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข  

จ านวนร้อยละของประชาชนที่มี
สุขภาพร่างกายและสุขภาวะ
อนามัยที่ดี  

แผนงาน
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัด
สวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์และ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

จ านวนร้อยละของประชาชนที่
ได้รับสวัสดิการสังคมและการ
บริการสังคมสงเคราะห์ครบถ้วน 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ส านักปลัด 

3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  การป้องกัน
และการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

จ านวนร้อยละของสาธารณภัย 
ปัญหายาเสพติด  และปัญหา
อาชญากรรมที่ลดลง 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัด 

 ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย  :   
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  
  ยุทธศาสตร์ที่  6  การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย  :  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย   
(4.)  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
 พันธกิจ 

เป็นเมืองที่มีการจัดวางผังเมืองรวมอย่างเป็นระเบียบและเหมาะสมและมีการจัดบริการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน  ที่เพียงพอและท่ัวถึง 
 เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาระบบบริการสาธารณะและคมนาคมมีคุณภาพมาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

2. โครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างเป็นระบบรองรับการลงทุนอย่างมีศักยภาพ 
 ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
2. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
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 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

4.1 พัฒนาระบบการจราจร  
การจัดท าผังเมือง  และการ
คมนาคมขนส่ง 

ร้อยละของเส้นทางคมนาคม
ขนส่งที่ได้มาตรฐานและ
ครอบคลุมพ้ืนที่ 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

โยธา 

กองช่าง 

4.2 พัฒนาระบบการระบายน้ า  ร้อยละของรางระบายน้ า/ท่อ
ระบายน้ าที่ได้มาตรฐานและ
ครอบคลุมพ้ืนที่ 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

โยธา 

กองช่าง 

4.3 พัฒนาระบบการประปา
และแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 

ร้อยละของครัวเรือนที่มี
น้ าประปาใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

โยธา 

กองช่าง 

4.4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

ร้อยละของระบบสาธารณูปการ
ที่ครบถ้วน ได้มาตรฐาน และใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

โยธา 

กองช่าง 

4.5 พัฒนาระบบไฟฟ้า
สาธารณะ  และโทรคมนาคม 

ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละของถนนสาธารณะที่
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

 ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย :  
 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการ         

โลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย  :   
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม

อาเซียน+6 และ GMS 
(5.)  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ 
 พันธกิจ 

บริหารจัดการตามแนวทางธรรมาภิบาล และมุ่งส่งเสริมระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้เกิดแก่
หน่วยงานและชุมชน 
 เป้าประสงค์ 

1. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างบูรณาการ   
2. บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทัศนคติที่ดีในการท างานยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
3. องค์กรมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ  มีคุณภาพและจัดการบริการภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึง

ได้อย่างเสมอภาค รวดเร็ว มีคุณภาพ  
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)เทศบาลต าบลจันจว้า ๔๘ 

 

 ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
2. ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการท างาน 
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการบริหารงานและการบริการสาธารณะของเทศบาล  

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
5.1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน
การเมืองการปกครอง การสร้าง
ส านึกประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและองค์กรทุก
ภาคส่วน 

ร้อยละของประชาชน มีความรู้ความ
เข้ า ใจ  และมี ส่ ว นร่ วม ในกิ จกรรม
การเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด 
 

5.2 ส่งเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรเพ่ือการบริการที่ดีและ
ทันสมัย 

ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในการท างาน 
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่มี
ต่อการบริหารงานและการบริการ
สาธารณะของเทศบาล 

แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป 

ทุกกอง 

5.3 ส่งเสริมการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
และการบริหารการคลัง  

ร้อยละของรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่
เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละของการบริหารการคลังที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ทุกกอง 

 ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย  :   
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย  :   
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

(6.)  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ 
 พันธกิจ 

ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือเป็น
เมืองที่สะอาด สวยงาม และน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ 

1. ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนแหล่งน้ าธรรมชาติและพ้ืนที่ป่าที่ได้รับการปรับปรุง ฟ้ืนฟูให้สมบูรณ์   
2. ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม   
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 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
6.1 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึก
ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และ
คุ้มครองดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคประชาชนที่มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   

แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 

6.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวนพื้นที่ป่าไม้และแหล่งน้ าที่
สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
 

แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 

6.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย  สิ่ง
ปฏิกูล มลพิษ และการบ าบัดน้ า
เสีย       

ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนมีการจัดการอย่างถูกหลัก
วิชาการ  
การจัดการสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย  :  
 ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย  :  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน  
 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ทางสังคม 
 ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลจันจว้าได้รับอิทธิพลจากแผนพัฒนา  เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ.
๒๕๐๔) โดยนับ ตั้งแต่ช่วง พ.ศ.๒๕๑๐ เป็นต้นมา วิถีชีวิต แบบเกษตรกรรมดั้งเดิมเริ่มเปลี่ยนไปตาม แรงผลักดัน
จากภายนอก ชาวบ้านหันมาปลูก พืชเชิงพาณิชย์เป็นหลัก โดยมีพ่อค้าคนกลาง จากในเมืองเข้ามารับซื้อและน า
ต้นทุนทางการ เกษตรเข้ามาขาย ทั้งเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมียาฆ่า แมลง และเครื่องมือทางการเกษตรต่างๆ ท าให้ 
ชุมชนต้องพ่ึงพาระบบตลาดและสถาบันการเงิน ในการท าเกษตรเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็เกิดผลกระทบทางสังคม
ด้วย เช่นกันคือ เกิดการไหลออกของแรงงานหนุ่มสาว เพ่ือไปท างานในเมืองมากขึ้นท าให้ภายในชุมชน คงเหลือ
แต่เยาวชนและคนแก่จากสภาพสังคม ที่เปลี่ยนไปท าให้เกิดปัญหายาเสพติด การทะเลาะ วิวาท การตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร และปัญหา ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง 
 การจัดการด้านวัฒนธรรมที่ มีอยู่เดิมของชุมชนนั้น มีกิจกรรม หลากหลายและเน้นการมีส่วนร่วม ของ
กลุ่มเยาวชนเพ่ือให้เป็นตัวเชื่อม ไปสู่องค์กรและกลุ่มอ่ืนๆ ในชุมชน ทั้งการจัดการขยะ การใช้พลังงาน ทางเลือก 
การดูและพัฒนาเยาวชน การป้องกันโรคเอดส์(HIV) การลด อบายมุข การแก้ปัญหายาเสพติด การเรียนรู้และการ
อนุรักษ์ภาษา ล้านนา และการอนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่น 
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การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ 
 สภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจันจว้า  นั้น  พบว่า  ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อ
หัว  48,345.37  บาท/คน/ปี  รายได้ดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับการเกษตร  ซึ่งมีมูลค่า  621,033,404  ล้านบาท
ต่อปี  หรือคิดเป็นร้อยละ  80  ของรายได้ทั้งหมด 
 แม้ระบบเศรษฐกิจของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลจันจว้าจะขึ้นอยู่กับการเกษตรที่ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ราบ
ลุ่มน้ าแม่จันและน้ าแม่ค าส าหรับปลูกข้าวทั้งนาปีและนาปรัง  รวมทั้งพืชไร่ที่สับเปลี่ยนกันไปในแต่ละปี  เช่น  
สับปะรด  มันส าปะหลัง  แตงโม  เป็นต้น  แต่ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพก็ยังคงเป็นฐานในการด ารงชีวิตของ
ประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังคงใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ชุ่มน้ าเวียงหนองหล่มด้วยการเก็บ
ผัก  จับปลามาบริโภค  รวมทั้งยังมีตลาดชุมชนเรียกว่า  “กาดเจ้า กาดแลง”  เป็นแหล่งจ าหน่ายผักและสัตว์น้ าที่
จับมาจากพ้ืนที่ชุ่มน้ าเวียงหนองหล่ม  แทนการไปเก็บหาเองของแต่ละครัวเรือนในชุมชน 
 ระบบเศรษฐกิจของชุมชนในพ้ืนที่เน้นการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอย่างเข้มข้น  ทั้งการผลิตข้าว เพื่อ
จ าหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนหลายครอบครัว  แต่ยังมีจ านวนหลายครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์จากพืชและ
สัตว์รวมทั้งทุ่งหญ้าส าหรับเลี้ยงควายเพื่อสร้างรายได้  ประกอบกับปัจจุบันได้มีการปลูกสวนยางพาราเพ่ิมข้ึน  
การเติบโตทางเศรษฐกิจได้ท าให้ค่าครองชีพเพ่ิมสูงขึ้นด้วย  จากการส่งบุตรหลานไปเรียนหนังสือต่างพ้ืนที่ท าให้
ต้องให้มีภาระหนี้สินที่เพ่ิมข้ึนแทบทุกหลังคาเรือน 
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 
 พ้ืนที่บริเวณนี้เป็นที่ราบลุ่ม ปลายน้ าและมีแหล่งน้ าธรรมชาติอีกหลายแห่งจึงมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะ
แก่การท าเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท านา นอกจากนี้ยังมีการท าประมง เพ่ือการบริโภคและการค้าขนาดเล็ก 
รวมถึงการ เก็บหาของป่าต่างๆ ช่วงเวลานี้จึงเป็นยุคที่ชาวบ้าน ด ารงชีพด้วยการพ่ึงพาอาศัยฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติในพ้ืนที่ทั้งดิน น้ า และป่า  นอกจากนี้ยังเกิดการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือขยายพ้ืนที่ท ากินจนเกิดปัญหา อ่ืนๆ 
ตามมาทั้งวิกฤติภัยแล้งและการเจือปนของสารพิษในน้ า 
 เทศบาลต าบลจันจว้ามีแหล่งน้ าที่ส าคัญระดับประเทศ  คือ  พ้ืนที่ชุ่มน้ าเวียงหนองหล่ม  เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ า
ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่เขตติดต่อระหว่างอ าเภอแม่จันและอ าเภอเชียงแสน  จังหวั ดเชียงราย  มีเนื้อที่รวมกว่า  
20,000  ไร่  เป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ชุ่มน้ า  1  ใน  8  แห่งของภาคเหนือของไทย ที่มีศักยภาพและความส าคัญ
ระดับนานาชาติในทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าเอเชีย  เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก  ล้อมรอบไป
ด้วยพ้ืนที่ป่าไม้ที่มีค่าขึ้นอยู่จ านวนมาก  รวมทั้งพืชและสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ในหนองน้ าก็มีสัตว์น้ าหลากหลาย
ชนิดที่สามารถน ามาบริโภคและจ าหน่ายในชุมชน  เวียงหนองหล่มประกอบไปด้วยพ้ืนที่ป่าธรรมชาติที่ตั้งอยู่รอบ 
ที่ส าคัญคือ ล าห้วย 6 สายจากเนินเขาได้แก่  ล าห้วยบ่อปู่โฮ้ะ  ล าห้วยตื้น  ล าห้วยก๊อดเต่า  ล าห้วยฮ่อม  ล าห้วย
สันวัดป่าตาล  และล าน้ าจากป่าธรรมชาติ นอกจากนั้นยังมีหนองยาว  หนองแสนตอ  หนองผึ้ง  หนองหลวง  
หนองเขียว  หนองมโนราห์  หนองร่องปลาขาว  หนองดินกี่และหนองวัดป่าหมากหน่อ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างมาก  นอกจากนั้นยังมีปางควาย  ที่สามารถพัฒนาพื้นที่เหล่านี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติได้ภายในอนาคต 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

เทศบาลต าบลจันจว้าได้ใช้เทคนิค SWOT Analyst มาวิเคราะห์ประเมินสภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและภาพรวมของโอกาสพัฒนาในอนาคตเพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาซึ่งสามารถน ามาตรวจสอบกับแผนพัฒนาสามปีว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนา
ท้องถิ่นเพียงใดหรือมีจุดเน้นไปในทิศทางใด 
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จุดแข็ง  (Strengths) 
1.  มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่

ส ำคัญเหมำะแก่กำรท ำเกษตรกรรมแบบต่ำงๆ  เช่น  กำรท ำ
นำ  พืชไร่ ผักสวนครัว  ได้ตลอดปี มีกำรส่งเสริมกำรท ำปุ๋ย
หมักชีวภำพท ำใช้เองเพื่อประหยัดต้นทุนและลดกำรใช้สำรเคมี  
มีกำรปลุกข้ำวปีละ  2  ครั้ง  สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้ประชำชน
เป็นอย่ำงดี 

 2.  มีแหล่งเรียนรู้กำรอนุรักษ์และสืบสำนวัฒนธรรม
ประเพณี         ภูมิปัญญำท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวตำม
ธรรมชำติที่สวยงำมและแหล่งโบรำณสถำนโบรำณคดีต่ำง ๆ
หลำยแห่ง มีหนองน้ ำสำธำรณะขนำดใหญ่หลำยแห่ง ที่
สำมำรถพัฒนำเป็นสถำนท่องเที่ยวและพักผ่อนได้  เช่น หนอง
มโนรำห์หนองเขียวเวียงหนองหล่มปำงควำยโคลนสปำ 

3. มีควำมคล่องตัวในกำรก ำหนดโครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง
บุคลำกรของท้องถิ่นที่เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ี 

4. มีระบบกำรบริหำรงบประมำณที่มีควำมอิสระและ
คล่องตัวท ำให้สำมำรถใช้งบประมำณเพื่อแก้ไขปัญหำและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้ทันเหตุกำรณ์ 

5. ผู้บริหำรท้องถิ่นมำจำกกำรเลือกตั้งซึ่งเป็นตัวแทนของ
ประชำชนในพื้นที่   ย่อมทรำบปัญหำควำมต้องกำรของ
ประชำชน  สำมำรถที่จะตองสนองควำมต้องกำรและแก้ไข
ปัญหำที่ตรงจุดและรวดเร็ว 

6. ประชำชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและให้ควำม
ร่วมมือในกิจกรรมต่ำงๆกับทำงรำชกำรเป็นอย่ำงดี 

7. มีสถำนศกึษำและสถำนพยำบำลของรัฐหลำยแห่งและมี
สนำมกีฬำกลำง ลำนกีฬำหลำยแห่ง ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีงบประมำณรำยจ่ำยไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบในด้ำน

กำรพัฒนำได้ ค่อนข้ำงจะล่ำช้ำไม่ครอบคลุมภำรกิจและพื้นที่
อันที่จะสนองตอบปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนเมื่อ
เปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีอำณำเขตปกครองที่ค่อนข้ำงกว้ำงขวำง 

2.  ประชำชนมีฐำนะยำกจนรำยได้ไม่เพียงพอส่วนใหญ่ไม่
มีอำชีพเสริมนอกจำกกำรท ำไร่ท ำนำตำมฤดูกำล 

3.  แรงงำนไม่มีคุณภำพขำดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและ
จริงจัง 

4.  กำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดกำรผลิตและแปรรูปสินค้ำ
กำรเกษตรยังไม่มีประสิทธิภำพ 

5.  ระบบสำรสนเทศกำรประชำสัมพันธ์บทบำทหน้ำท่ีและ
กำรด ำเนินงำนของเทศบำลไม่ทั่วถึงและไม่มีประสิทธิภำพ  

6.  โครงสร้ำงพื้นฐำนโดยเฉพำะถนนและสะพำนตำม
เส้นทำงเข้ำพื้นที่กำรเกษตรยังไม่ดีพอ 

7. แหล่งน้ ำในภำคกำรเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งไม่
เพียงพอ 
 

SWOT 

โอกาส (Opportunity ) 
          1.  นโยบำยต่ำงๆ  ของรัฐบำล จังหวัด อ ำเภอ  ได้แก่  
กำรพัฒนำกำรเกษตรเพื่อกำรส่งออก  สินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์  (Otop)  เขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน  ส่งเสริม
รัฐวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  (SMEs)  ยุทธศำสตร์
อยู่ดีมีสุข   เศรษฐกิจพอเพียง   กำรปรำบปรำมยำเสพติดและ
ผู้มีอิทธิพล  กำรขยำยโอกำสทำงกำรขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ   เป็นต้น 
          2. กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
          3. มีแหล่งเงินทุนมำกขึ้น  เช่น  กำรจัดตั้งกองทุน
หมู่บ้ำน   กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้ำน  เพื่อเป็นแหล่งทุนให้แก่
ประชำชนภำยในชุมชน  หมู่บ้ำน 
          4.  นโยบำยต่ำง ๆของเทศบำลในกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนกำรส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอำชีพเพื่อยกระดับ
ร ำ ย ไ ด้ ก ำ ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก ำ ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ พั ฒ น ำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนนโยบำยกำร
พัฒนำสังคม กำรศึกษำสุขภำพอนำมัยของชุมชน 
 

อุปสรรค  (Threat) 
1.  สภำพขนำดของพื้นที่  ที่มีอำณำเขตกว้ำงขวำง

ครอบคลุม  2 ต ำบล  23 หมู่บ้ำน  จ ำนวนพื้นที่  128  ตำรำง
กิโลเมตร   เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมำณที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด 
ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำท้องถิ่นในกำรพัฒนำ 

2.  ประชำชนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจบทบำทภำรกิจ
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล  

3.  ควำมเปลี่ยนแปลงตำมกระแสโลกำภิวัฒน์  
ควำมก้ำวหน้ำในด้ำนเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อทัศนคติ
ค่ำนิยม  ของประชำชนเปลี่ยนแปลงไปสู่วัฒนธรรมต่ำงถิ่นและ
มีหนี้สินเพิ่มมำกขึ้น 

4.  ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องมีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไข
บ่อย  ท ำให้สับสนในแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
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การวิเคราะห์  SWOT  MATRIX 
SO 
S1  มีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญเหมาะแก่การท าเกษตรกรรมแบบต่าง  

         S2  มีแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติที่สวยงามและแหล่งโบราณสถานโบราณคดีต่าง ๆหลายแห่ง มีหนองน้ าสาธารณะขนาดใหญ่หลายแห่ง 
ที่สามารถพัฒนาเป็นสถานท่องเที่ยวและพักผ่อนได้     
         S3  มีความคล่องตัวในการก าหนดโครงสร้างและอัตราก าลังบุคลากรของท้องถิ่นที่เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
          S4 มีระบบการบริหารงบประมาณที่มีความอิสระและคล่องตัว  ท าให้สามารถใช้งบประมาณเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันเหตุการณ์ 
          S5 ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในพ้ืนที่  ย่อมทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน  สามารถท่ีจะตองสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและรวดเร็ว 
          S6 ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับทางราชการเป็น
อย่างดี 
          S7 มีสถานศึกษาและสถานพยาบาลของรัฐหลายแห่งและมีสนามกีฬากลาง ลานกีฬาหลายแห่ง ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที ่
          O1 นโยบายต่าง ๆ  ของรัฐบาล  จังหวัด  อ าเภอ  ได้แก่  การพัฒนาการเกษตรเพ่ือการส่งออก  สินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP)  เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  ส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
(SMEs)  ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขเศรษฐกิจพอเพียงการปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล  การขยายโอกาส
ทางการขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นต้น 
          O2 การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          O3 มีแหล่งเงินทุนมากขึ้น  เช่น  การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน   กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน  เพ่ือเป็นแหล่งทุน
ให้แก่ประชาชนภายในชุมชน  หมู่บ้าน 
          O4 นโยบายต่าง ๆของเทศบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพ่ือ
ยกระดับรายได้การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนโยบาย
การพัฒนาสังคม การศึกษาสุขภาพอนามัยของชุมชน 
 

ST 
S1  มีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญเหมาะแก่การท าเกษตรกรรมแบบต่าง ๆ 

         S2  มีแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติที่สวยงามและแหล่งโบราณสถานโบราณคดีต่าง ๆหลายแห่ง มีหนองน้ าสาธารณะขนาดใหญ่หลายแห่ง 
ที่สามารถพัฒนาเป็นสถานท่องเที่ยวและพักผ่อนได้     
S3มีความคล่องตัวในการก าหนดโครงสร้างและอัตราก าลังบุคลากรของท้องถิ่นที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
          S4 มีระบบการบริหารงบประมาณที่มีความอิสระและคล่องตัว  ท าให้สามารถใช้งบประมาณเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันเหตุการณ์ 
          S5 ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในพ้ืนที่ย่อมทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน  สามารถท่ีจะตองสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและรวดเร็ว 
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          S6 ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับทางราชการเป็น
อย่างดี 
          S7 มีสถานศึกษาและสถานพยาบาลของรัฐหลายแห่งและมีสนามกีฬากลาง ลานกีฬาหลายแห่ง ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที ่
          T1 สภาพขนาดของพ้ืนที่  ที่มีอาณาเขตกว้างขวางครอบคลุม  2 ต าบล  23 หมู่บ้าน  จ านวนพ้ืนที่  
128  ตารางกิโลเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นใน
การพัฒนา 
          T2 ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  
          T3 ความเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์  ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อทัศนคติ
ค่านิยม  ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปสูวัฒนธรรมต่างถิ่นและมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น 
          T4 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบ่อย  ท าให้สับสนในแนวทางการปฏิบัติงาน 

WO 
W1 มีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบในด้านการพัฒนาได้ ค่อนข้างจะล่าช้าไม่ครอบคลุม

ภารกิจและพ้ืนที่อันที่จะสนองตอบปัญหาและความต้องการของประชาชนเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่อานาเขต
ปกครองที่ค่อนข้างกว้างขวาง 

W2 ประชาชนมีฐานะยากจนรายได้ไม่เพียงพอส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริมนอกจากการท าไร่ท านาตาม
ฤดูกาล 

W3 แรงงานไม่มีคุณภาพขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
W4 การจัดการด้านการตลาดการผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตรยังไม่มีประสิทธิภาพ 
W5 ระบบสารสนเทศการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และการด าเนินงานของเทศบาลไม่ทั่วถึงและไม่มี

ประสิทธิภาพ  
W6 โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนและสะพานตามเส้นทางเข้าพ้ืนที่การเกษตรยังไม่ดีพอ 

         W7 แหล่งน้ าในภาคการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งไม่เพียงพอ 
O1 นโยบายต่าง ๆ  ของรัฐบาล  จังหวัด  อ าเภอ  ได้แก่  การพัฒนาการเกษตรเพื่อการส่งออก  สินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP)  เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  ส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  
ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขเศรษฐกิจพอเพียงการปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล การขยายโอกาสทางการขยาย
โอกาสทางการศึกษา   เป็นต้น 
        O2 การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        O3 มีแหล่งเงินทุนมากขึ้น  เช่น  การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน  เพ่ือเป็นแหล่งทุน
ให้แก่ประชาชนภายในชุมชน  หมู่บ้าน 
        O4 นโยบายต่าง ๆของเทศบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพ่ือ
ยกระดับรายได้การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนโยบาย
การพัฒนาสังคม การศึกษาสุขภาพอนามัยของชุมชน 
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WT 
W1 มีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบในด้านการพัฒนาได้ ค่อนข้างจะล่าช้าไม่ครอบคลุม

ภารกิจและพ้ืนที่อันที่จะสนองตอบปัญหาและความต้องการของประชาชนเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่อานาเขต
ปกครองที่ค่อนข้างกว้างขวาง 

W2 ประชาชนมีฐานะยากจนรายได้ไม่เพียงพอส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริมนอกจากการท าไร่ท านาตาม
ฤดูกาล 

W3 แรงงานไม่มีคุณภาพขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
W4 การจัดการด้านการตลาดการผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตรยังไม่มีประสิทธิภาพ 
W5 ระบบสารสนเทศการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และการด าเนินงานของเทศบาลไม่ทั่วถึงและไม่มี

ประสิทธิภาพ  
W6 โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนและสะพานตามเส้นทางเข้าพ้ืนที่การเกษตรยังไม่ดีพอ 

          W7 แหล่งน้ าในภาคการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งไม่เพียงพอ 
          T1 สภาพขนาดของพ้ืนที่  ที่มีอาณาเขตกว้างขวางครอบคลุม  2 ต าบล  23 หมู่บ้าน  จ านวนพื้นที่  
128  ตารางกิโลเมตร   เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นใน
การพัฒนา 
          SO (การใช้จุดแข็งฉวยโอกาสจากภายนอก) 

1.การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้  ( S1,S2, O1, O2,O3 ,O4 ) 
2.ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกรรมอย่างครบวงจร  ( S1, S4, S6,O1, O3,O4) 
3.การพัฒนาเมืองน่าอยู่( S1,S2, S5, S6, S7,O1, O2, O3 ,O4 ) 
4.การสนับสนุนและการจัดการศึกษาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้(S2, S3,S7, S8,O1,O2 ) 
 

          ST (การใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบของอุปสรรค) 
1. สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ( S5,S6,T1, 

T2,T3,T4) 
2. การสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น( S2, S7, T2, T3 ) 
3. การเพิ่มศักยภาพในการบูรณาการท างานในพ้ืนที่และประสานขอรับงบประมาณจากภายนอกองค์กร  

( S5,S6,S7,T1 ) 
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์การกีฬาและนันทนาการ  ( S2,S7,T1,T3 ) 
5. การส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชน  ( S6, S7,T2,T3 ) 
 
WO (การปรับปรุงจุดอ่อนภายในโดยฉวยโอกาสจากภายนอก) 
1.สนับสนุนสมาชิกสภาและผู้บริหาร พนักงานและประชาชนในพ้ืนที่ได้รับการศึกษาและฝึกอบรม         

( W1,W2,W3,O2,O4 ) 
2.พัฒนาและปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ( W1,W5,O1,O4 ) 
3.สนับสนุนและส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและการตลาด  ( W2,W3,W4,O1,O3,O4) 
4.การรณรงค์และป้องกันปัญหาสังคม  ( W2,O1,O4 ) 
5.การพัฒนาแหล่งน้ าทางการเกษตรและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ( W6,W7,O1,O2 ) 
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WT  (ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงข้อจ้ากัด) 
1.การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมช าติและสิ่ งแวดล้อม 

(W1,W7,W6,T1,T3) 
2.การให้ความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (W1,W2,T1,T3) 

 
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 

 
ปัญหาและความต้องการ สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. ด้านเศรษฐกิจ  
1.1 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ

ในวิธีการตามเกษตรอินทรีย์ 
1.2  ปัญหาด้านการผลิตต้นทุนการ

ผลิตสูงคุณภาพการผลิตต่ าต้นทุนการ
แปรรูปและการเกษตรสูง 

1.3 แหล่งน้ าตื้นเขินไม่สามารถกัก
เก็บน้ าได้ตลอดทั้งปีไม่มีระบบบริหาร
จัดการที่ด ี

1.4 ปริมาณสารตกค้างในผลผลิต
เกษตรอินทรีย์เพ่ิมมากขึ้น 

1.5 ราคาผลผลิตทางการเกษตรและ
สินค้าชุมชนท้องถิ่นไม่แน่นอนขาดการ
ประชาสัมพันธ์และงบประมาณการ
สนับสนุน 

1.6 ข าด ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น
ศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและขีด
ความสามารถของเกษตรกร 

1.7 ขาดการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาตลาดเดิมและเพ่ิมตลาดใหม่ 

1.8 ขาดการรวมกลุ่มเพ่ือการเรียนรู้
ในทุกสาขาอาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชน 

1.9 ขาดความต่อเนื่องของโครงการ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

1.10 ประชาชนว่างงานหลังจากฤดู
การเก็บเกี่ยว และขาดเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

- การมีความรู้
ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพต่ า 
เนื่องจากการขาดโอกาสใน
การศึกษาและพัฒนา 
ทักษะต่างๆ 
- การขาดโอกาสในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ 
- การมีปัญหาสุขภาพ 
- การมีทรัพย์สินและที่ดิน
ในการท ากินน้อย 
- การเน้นพัฒนาเมือง
มากกว่าพัฒนาชนบทหรือ
การพัฒนาชนบท 
- การเน้นแต่ทุนทาง
กายภาพโดยขาดการ
ส่งเสริมทุนทางสังคม 
- การเน้นการส่งเสริม
อุตสาหกรรมมากกว่า
การเกษตร 
- การเน้นเป้าหมายการ
เจริญเติบโต ทางด้าน
เศรษฐกิจมากกว่าการ
กระจายรายได้ให้กับ
ประชากร 
- ระบบราชการไม่เอ้ือต่อ
การแก้ปัญหา ความ
ยากจนทั้งในแง่ข้ันตอนใน
การปฏิบัติงานที่ซับซ้อน
และล่าช้า 

- พ้ืนที่ ด้ านการเกษตรกรรมที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ 
- เ พ่ิมศักยภาพเกษตรกรและ
สถาบัน เกษตรกรด้ าน เกษตร
อินทรีย์เกี่ยวกับแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ที่ส าคัญของประเทศ
และมีตลาดรองรับภายใต้การ
บริหารจัดการที่ดี 
- มีการเพ่ิมรายได้โดยการเพ่ิม
ผลผลิตสินค้าบนฐานความรู้และ
ความเป็นธรรม 
- ส่งเสริมความรู้ในการท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่และกลุ่มอาชีพสามารถ
ด าเนินงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในหมู่บ้าน 
- ส่งเสริมการวางแผนการพัฒนา
อาชี พและสร้ า ง ร า ย ได้ ให้ กั บ
ประชาชนโดยด าเนินการฝึกอบรม
อาชีพเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
งานท าและมีรายได้เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพ 
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2. ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2.1 ขา ด เ อกภ าพ ใ นก า ร จั ด ก า ร
การศึกษาในพ้ืนที่ ท าให้ขาดการบูรณา
การในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

2.2 สถานศึกษาขาดบุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย   

2.3 เด็กนักเรียนได้เรียนถึงขั้นภาค
บังคับและไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นเนื่องจากขาดทุนการศึกษา 
ระดับการศึกษาของประชาชนโดยรวมยังอยู่ใน
ระดับต่ า 

2.4 ขาดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศลิปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่นอยา่งจริงจัง 
 

- หน่วยงานรับผิดชอบให้
งบประมาณจ ากัดจึงท าให้
เด็กนักเรียนในการแข่งขัน
ด้านต่าง ๆ ไม่สามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมได้ 
- งบประมาณมีจ ากัดใน
การบริหารงานด้าน
การศึกษา 
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถทาง
การศึกษา 
- กระแสค่านิยมตะวันตก
เป็นกระแสนิยมวัตถุท าให้
สังคมและครอบครัวเห็น
แก่ตัว 

- ประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกระดับ
ไ ด้ รั บ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ค ว า ม
เหมาะสม  
- ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม 
- ประชาชนและเยาวชนสามารถ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 

3. ด้านสังคม 
3.1 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจใน

การดูแลระวังรักษาสุขภาพและการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคตดิต่อรวมทั้งการก าจัด
พาหนะของโรค 

3.2 ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมใหเ้ยาวชนใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

3.3 ผู้สูงอายผุู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสทั้งสังคมยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
ดูแลและสวสัดิการอย่างเพียงพอ 

3.4 ขาดการพัฒนาศักยภาพคนชุมชนให้
มีความเข้มแข็งและมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

3.5 การแพรร่ะบาดของยาเสพตดิภายใน
ชุมชน 

 
 
 
 

- การเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมชนบทเป็นสังคม
เมือง 
- การเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมเกษตรกรรมไปเป็น
สังคมอุตสาหกรรม 
- การเพ่ิมประชากร 
- การอพยพ 
- การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี 
- การขยายตัวของเมือง
อย่างรวดเร็ว ย่อม
ก่อให้เกิดปัญหา 
- การเปลี่ยนบรรทัดฐาน
ของสังคม 
 
 

- ประชาชนมีสุขภาพกายและจิตดี
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถ้วนหน้า 
- การบริการด้านสาธารณสุขข้ัน
พ้ืนฐานและสวัสดิการสังคมทั่วถึง 
สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในชุมชน 
- ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและ
ชุมชนมีความเข้มแข็งในการดูแล
และพัฒนาให้เป็นชุมชนที่อยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุขและมีความ
เอ้ืออาทรต่อกัน 
- ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยภายในชุมชน 
- เด็กเยาวชนและประชาชนทุก
เพศทุกวัยมีความรู้ความเข้าใจและ
เห็นคุณค่าของการดูแลรักษา
สุขภาพออกก าลังกายและ
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)เทศบาลต าบลจันจว้า ๕๗ 

 
ปัญหาและความต้องการ สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 

4. ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
4.1 เส้นทางคมนาคมไม่ได้สะดวก

ไม่ได้มาตรฐาน 
4.2 ระบบสาธารณูปโภค

สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานไม่มีการบ ารุง 
รักษา 
 

- ถนนมีการก่อสร้างมา
นาน 
- ขาดความร่วมมือจาก
ประชาชนในการช่วยกัน
บ ารุงรักษา 
- เทศบาลงบประมาณ
จ ากัด ซึ่งต้องกระจายการ
พัฒนาในส่วนอื่นด้วย ท า
ให้การขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะไม่ทั่วถงึ 
-ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ า 
 

- ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุ ง
บูรณะซ่อมแซมระบบการคมนาคม
ขนส่ งจั ดหาสิ่ ง สาธารณูปโภค
สาธารณูปการเช่นถนนทางเท้าท่อ
ระบายน้าสะพานไฟฟ้าสาธารณะ
โทรศัพท์สาธารณะสะพานลอยคน
ข้ ามป้ า ยชื่ อ ถนนซอยฯลฯ ให้
เ พี ย ง พ อ ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
สาธารณะครอบคลุมพ้ืนที่ เป็น
โครงข่ายเชื่อมโยงครบวงจรและได้
มาตรฐาน 
 

5. ด้านการเมืองการปกครอง 
5.1 ประชาชนขาดความรู้ความ

เข้าใจในบทบาทอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลและการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่น 

5.2 การเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดกิจกรรมและการ
บริหารท้องถิ่นอยู่ในสัดส่วนที่น้อย 

5.3 การให้บริการประชาชนของส่วน
ราชการในพื้นที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร 

5.4 บุคลากร สถานที่ปฏิบัติงานและ
วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่
เพียงพอต่อภารกิจในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 

5.5 บุคลากรขาดความช านาญ
เฉพาะทางเนื่องจากไม่ได้สรรหาตาม
กรอบอัตราก าลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ขาดเครื่องมือเครื่องใช้ 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ยานพาหนะต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน 
- ประชาชนยังไม่เข้าใจ
บทบาทหน้าที่ในการเข้า
ร่วมประชุมแสดงความ
คิดเห็นในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
- บุคลากรขาดจิตส านึกท่ีดี
ในการบริการและอุทิศตน
ในการปฏิบัติงาน 

- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และปลุกจิตสานึกด้านการเมือง
การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยแก่บุคคลทุกระดับ
ทุกวัย 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นภาคี
เพ่ือการมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างความมั่นคงและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งเสริม
การเรียนรู้ตามแนวทางเวที
ประชาคม 
- มีระบบการสรรหา  การพัฒนา
บุคลากรการบริหารจัดการองค์กร
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  และ
ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน จัดหา
วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการปฏิบัติงาน 
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5.6 ขาดการประชาสัมพันธ์ความรู้
ความเข้าใจในกิจการของเทศบาลและ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 

 - พัฒนาการให้บริการสาธารณะ
และการบริการประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  
- พัฒนาระบบหอกระจายข่าว/
เสียงตามสายให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึง  
และด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6.1 ประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6.2 ขาดการส่งเสริมในการปรับ     ภูมิ
ทัศน์และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวตลอดจนการจัดการ
ขยะน้ าเสยีอย่างเป็นระบบ 

6.3 ขาดการส่งเสริมสนบัสนุนใหม้ีการใช้
พลังงานทดแทนท่ีเหมาะสมและประหยดั 

6.4 การแก้ไขปญัหาด้านธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมขาดความต่อเนื่อง 

- ประชาชนขาดจิตส านึก
ในการจัดการขยะ 
- การเพ่ิมขึ้นของประชากร
และการขยายตัวของเมือง
ท าให้การจัดเก็บขยะไม่
ทั่วถึง 
- การใช้ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือ
การอยู่อาศัย เพ่ือ
การเกษตร มีการตัดต้นไม้
ท าลายป่าและยังท าลาย
บางสารอาหารบริเวณหน้า
ดิน 
 

- มีทรัพยากรธรรมชาติและระบบ
นิ เ ว ศน์ สิ่ ง แ ว ดล้ อมที่ ส มดุ ล มี
สภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม
อย่างยั่งยืน 
- ระบบก าจัดขยะมูลฝอยและ
ระบบบ าบัดน้าเสียในชุมชนเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานและหลัก
สุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- ชุมชนร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การดูแลบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ครบวงจรในทุกระดับ 
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จันจว้าและต าบลจันจว้าใต้   เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนจันจว้าจังหวัดเชียงราย พ .ศ. 
2555  ให้ไว้ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ซึ่งน ามาใช้ในการก าหนดแนวทางในการพัฒนาและการด ารง
รักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินการคมนาคมและการขนส่งการ
สาธารณูปโภคบริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีนโยบายและมาตรการเพ่ือจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดินโครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคตรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตผลทางการเกษตรที่ส าคัญในระดับจังหวัด 
(2) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองในระดับท้องถิ่น 
(3) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับโครงสร้างการขยายตัว

ของชุมชนระบบเศรษฐกิจและสังคม 
(4) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคมการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ

และได้มาตรฐาน 
(5) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมชุมชนจันจว้าเพื่อก้าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพื นที่ 
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยสถาบันราชการการ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ
สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยสถาบันราชการการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ
สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือพาณิชยกรรมการอยู่
อาศัยสถาบันราชการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการ
อ่ืนให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม
สถาบันราชการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนให้
ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรมสถาบันราชการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ
กิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้นที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ
นันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรมการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 



แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)เทศบาลต าบลจันจว้า ๖๐ 

 

ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษาให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับการศึกษาสถาบัน
ราชการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทสถาบันศาสนาให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับการศาสนาการศึกษา
สถาบันราชการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทสถาบันราชการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการของรัฐ
กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตาม
สภาพธรรมชาติของแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า๓เมตรเว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการ
คมนาคมและขนส่งทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

 


