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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับที่ 7) 

ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉตัร จงัหวัดล าปาง 
 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  1. ด้านกายภาพ 
  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล (แผนที่ประกอบ) 
  เทศบาลต าบลห้างฉัตร   มีจ านวนหมู่บ้าน  4  หมู่บ้าน  จ านวนครัวเรือน 1,279  หลัง  ได้แก่ 
  หมู่ที่  1  บ้านห้างฉัตรใต้     จ านวน  595  หลัง 
  หมู่ที่  2  บ้านห้างฉัตรเหนือ    จ านวน  634  หลัง  
  หมู่ที่  5  บ้านแพะดอนสัก (บางส่วน)  จ านวน    16  หลัง 
  หมู่ที่  6  บ้านขามแดง (บางส่วน)   จ านวน    32  หลัง 
   (ข้อมูลจ านวนครัวเรือน ณ  30  เมษายน  2563) 
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
   บริเวณที่ตั้งของชุมชนเทศบาลต าบลห้างฉัตร มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มระดับความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล ประมาณ  250 – 300  เมตร  ชุมชนจะอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณ  ถนนสายล าปาง – ห้างฉัตร 
(ถนนสายจามเทวี) และถนน สายเกาะคา - ห้างฉัตร  โดยเฉพาะถนนสายจามเทวี  ซึ่งเป็นถนนสายหลักของ
ชุมชน ประกอบด้วยแหล่งพาณิชยกรรม และสถานที่ราชการ 
 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ    
  ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม  มี  3  ฤดู คือ 
  - ฤดูร้อน เริ่มประมาณต้นเดือนมีนาคม  ถึงเดือนพฤษภาคม  อากาศจะร้อนอบอ้าว ช่วงที่อากาศร้อน
ที่สุดคือ เดือนเมษายน  อุณหภูมิเฉลี่ย  39 องศาเซลเซียส 
  - ฤดูฝน  เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกชุกพอสมควร ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยปานกลาง 
  - ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนกุมภาพันธ์  อากาศค่อนข้างจะหนาวเย็น ช่วงที่
มีอากาศหนาวจัด คือประมาณเดือนมกราคม   
 
  1.4 ลักษณะของดิน 
   สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทราย  บางส่วนเป็นดินลูกรัง   
 
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า     
  พ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ตุ๋ย   แหล่งน้ าธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ คือ ล าน้ าแม่ตาล 1 สาย 
 
 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 เป็นเขตอนุรักษ์ป่าไม้  ซึ่งชนิดป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลัดใบ  และมี บางส่วนเป็น
ป่าดงดิบแห้ง  และป่าดงดิบเขา  
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  2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 
  เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  จ านวน 4 หมู่บ้าน 
  2.2 การเลือกตั้ง 
  จ านวน 2 เขต  จ านวนหน่วยเลือกตั้ง   4  หน่วย  
 

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 – 5 ปี และการคาดการณ์ใน

อนาคต) (ข้อมูล ณ  30  เมษายน 2563) 
    ชาย  1,261  คน   หญิง 1,560 คน    รวม  2,821  คน 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร (ข้อมูล ณ  31 พฤษภาคม 2562) 

ช่วงอายุ  ชาย   หญิง   รวม  
น้อยกว่า 1 ปี 7 5 12 

1 ปี 8 7 15 
2 ปี 9 6 15 
3 ปี 10 13 23 
4 ปี 7 17 24 
5 ปี 11 11 22 
6 ปี 9 15 24 
7 ปี 4 7 11 
8 ปี 8 12 20 
9 ปี 6 3 9 
10 ปี 13 9 22 
11 ปี 12 6 18 
12 ปี 2 12 14 
13 ปี 8 12 20 
14 ปี 10 17 27 
15 ปี 12 10 22 
16 ปี 9 8 17 
17 ปี 14 10 24 
18 ปี 10 16 26 
 19 ปี 16 16 32 
 20 ปี 22 11 33 
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ช่วงอายุ  ชาย   หญิง   รวม  

21 ปี 13 20 33 

22 ปี 9 12 21 

23 ปี 16 15 31 

24 ปี 19 19 38 

25 ปี 20 11 31 

26 ปี 17 17 34 

27 ปี 11 23 34 

28 ปี 15 22 37 

29 ปี 24 26 50 

30 ปี 29 16 45 

31 ปี 19 20 39 

32 ปี 17 21 38 

33 ปี 25 19 44 

34 ปี 17 19 36 

 35 ปี 20 20 40 

 36 ปี 19 24 43 

 37 ปี 16 13 29 

 38 ปี 15 24 39 

 39 ปี 16 13 29 

 40 ปี 20 19 39 

 41 ปี 12 19 31 

 42 ปี 20 18 38 

 43 ปี 16 14 30 

 44 ปี 14 16 30 

 45 ปี 18 16 34 

 46 ปี 13 19 32 

 47 ปี 17 26 43 

 48 ปี 20 21 41 

 49 ปี 20 27 47 
 
 

 



4 
 

ช่วงอายุ  ชาย   หญิง   รวม  

50 ปี 24 26 50 

51 ปี 20 22 42 

52 ปี 24 30 54 

53 ปี 16 37 53 

54 ปี 25 34 59 

55 ปี 28 32 60 

56 ปี 25 36 61 

57 ปี 29 41 70 

58 ปี 22 27 49 

59 ปี 30 43 73 

60 ปี 30 28 58 

61 ปี 16 29 45 

62 ปี 25 39 64 

63 ปี 29 24 53 

64 ปี 32 33 65 

65 ปี 21 25 46 

66 ปี 19 25 44 

67 ปี 8 37 35 

68 ปี 8 17 25 

69 ปี 13 16 29 

70 ปี 12 11 23 

71 ปี 15 19 34 

72 ปี 6 13 19 

73 ปี 9 11 20 

74 ปี 6 8 14 

75 ปี 7 13 20 

76 ปี 6 9 15 

77 ปี 8 6 14 
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ช่วงอายุ  ชาย   หญิง   รวม  

78 ปี 2 10 12 

79 ปี 7 4 11 

80 ปี 6 5 11 

81 ปี 7 14 21 

82 ปี 1 11 12 

83 ปี 3 10 13 

84 ปี 7 9 16 

85 ปี 5 10 15 

86 ปี 4 8 12 

87 ปี 1 4 5 

88 ปี 3 6 9 

89 ปี - 4 4 

90 ปี 5 2 7 

91 ปี               -                      0                   0  

92 ปี                -                    2                    2    

93 ปี         1                      7                   8  

94 ปี                -                    1                    1   

95 ปี                1                      -                   1  

96 ปี                -                    -                    -    

97 ปี                  -                  1                     1  

98 ปี                  -                  -                     -  

99 ปี                -                      -                   -  

100 ปี                -                    -                    -    
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4. สภาพสังคม 

  4.1 การศึกษา 
   - โรงเรียนประถมศึกษา  2  แห่ง  คือ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563) 

         โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร     จ านวน   171  คน  
   โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร    จ านวน   841  คน      
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  แห่ง  คือ  

       - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้างฉัตร   จ านวน 51  คน    
   - ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้างฉัตร (กศน.)  จ านวน 1 แห่ง 

4.2 สาธารณสุข 
   - ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอห้างฉัตร  จ านวน 1 แห่ง 

4.3 อาชญากรรม 
  -   
4.4 ยาเสพติด 
  -   
4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลต าบลห้างฉัตร   จ านวน 1 แห่ง 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า, ทางราง ฯลฯ) 

   เทศบาลต าบลห้างฉัตร  ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอห้างฉัตร เลขท่ี  314 ถนนจามเทวี  ต าบลห้างฉัตร  
อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง   รหัสไปรษณีย์  52190  ซึ่งเป็นอ าเภอที่อยู่ตอนกลางของจังหวัดล าปางห่าง
จากตัวจังหวัดไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข   1039   (ถนนสายล าปาง  - ห้างฉัตร 
  - มีเส้นทางหลวงติดต่อกับจังหวัดล าปาง  ระยะ 17 กิโลเมตร 
  - มีเส้นทางหลวงติดต่อกับอ าเภอห้างฉัตร ระยะ   4 กิโลเมตร 

5.2 การไฟฟ้า 
    อยู่ในเขตพ้ืนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอห้างฉัตร  จ านวน 1 แห่ง 
   หมู่ที่  1  บ้านห้างฉัตรใต้   มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 
    หมู่ที่  2  บ้านห้างฉัตรเหนือ    มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 
    หมู่ที่  5  บ้านแพะดอนสัก (บางส่วน)  มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 
    หมู่ที่  6  บ้านขามแดง (บางส่วน)   มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 

5.3 การประปา 
  ประปาเทศบาลต าบลห้างฉัตร    จ านวน 1 แห่ง 
  มีจ านวนครัวเรือนผู้ใช้น้ าประปา    จ านวน  781  ครัวเรือน 
5.4 โทรศัพท์ 

    ส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร โทร. 0 5426 9429 
   โทรสาร 0 5426 8699     

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   - ที่ท าการไปรษณีย์อ าเภอห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190  
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 

   การท านา การปลูกพืชผักสวนครัว 
6.2 การประมง 
  - 
6.3 การปศุสัตว์ 
  - 
6.4 การบริการ 
  - 
6.5 การท่องเที่ยว 
  - 
6.6 อุตสาหกรรม 
  - 
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

    1. กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้และกระดาษสา   บ้านห้างฉัตรใต้ หมู่ที่ 1  
    2. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษและไม้ดอกไม้ประดับ  บ้านห้างฉัตรใต้  หมู่ที่ 1   
   3. กลุ่มขนมทองม้วน      บ้านห้างฉัตรใต้  หมู่ที่ 1  
   4. กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว   บ้านห้างฉัตรใต้  หมู่ที่ 1  
   5. กลุ่มขยะรีไซเคิล      บ้านห้างฉัตรใต้  หมู่ที่ 1   
  6. กลุ่มเกษตรกรท านาเทศบาลต าบลห้างฉัตร   
   7. กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้และกระดาษสา   บ้านห้างฉัตรเหนือ  หมู่ที่ 2 
   8. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ     บ้านห้างฉัตรเหนือ  หมู่ที่ 2  
   9. กลุ่มเกษตรกร     บ้านห้างฉัตรเหนือ  หมู่ที่ 2  
  10. กลุ่มท าน้ าพริก      บ้านห้างฉัตรเหนือ  หมู่ที่ 2  
  11. กลุ่มสมุนไพรเจียวกู่หลาน    บ้านห้างฉัตรเหนือ  หมู่ที่ 2         
  12. กลุ่มหมอนปัก     บ้านห้างฉัตรเหนือ  หมู่ที่ 2  
  13. กลุ่มท าน้ ายาสมุนไพร     บ้านห้างฉัตรเหนือ  หมู่ที่ 2  
   14. กลุ่มขนมไทย (ขนมเปี๊ยะ)      บ้านห้างฉัตรเหนือ  หมู่ที่ 2   
   15. สภาองค์กรชุมชนเทศบาลต าบลห้างฉัตร   

6.8 แรงงาน  
  -  
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 

   - ศาสนาพุทธ 
7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

   - ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อขุนตาล 
   - ประเพณีแห่หอผ้า 
   - ประเพณีตานก๋วยสลาก  

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
   - การอบสมุนไพร วัดห้างฉัตร ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร  
   - ภาษาถ่ิน ค าเมือง 

7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  - 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ า 

    - แหล่งน้ าธรรมชาติ จ านวน 1 สาย ล าน้ าแม่ตาล 
   - พ้ืนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ ลุ่มน้ าสาขาลุ่มน้ าวัง  คือ ลุ่มน้ าแม่ตุ๋ย พ้ืนที่ประมาณ 801 ตาราง
กิโลเมตร มีแหล่งต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาในเขตอ าเภอเมืองปาน  ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ
เมืองปาน อ าเภอห้างฉัตร และอ าเภอเมืองล าปาง  

8.2 ป่าไม้ 
    มีแนวเขตป่าอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ซึ่งอยู่ในเขตหมู่ที่ 9 บ้านปางม่วง เป็นเขตอนุรักษ์
ป่าไม ้

8.3 ภูเขา 
  พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนหรือพ้ืนที่ภูเขา 
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เทศบาลต าบลห้างฉัตร มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย 
 

  9. อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
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ส่วนที่ 2 
 
ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
  1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  ที่มา  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 มาตรา 65 ก าหนดว้าว่า “รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย” 
  วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
  “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
 ความม่ันคง   

1.1) การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกในทุก
ระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมืนคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 

1.2) ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน ระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศ
ที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น 

1.4) ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่งคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 

1.5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงของอาหารพลังงานและน้ า 
 

2) ความม่ังคั่ง 
2.1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศ

รายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมาก
ขึ้น 

2.2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นสุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

2.3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3) ความยั่งยืน 
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

3.2  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนร่วม 

3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพ่ือ
การพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 3.4  ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กรอบยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 
  1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
   1.1 หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2561-
2564) การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปีที่จะสามารถต่อ
ยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการส าคัญ
ของแผนฯ ดังนี้ 
    1.1 หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-
2564) การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี ที่สามารถ
ต่อยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการ
ส าคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้ 
   1. ยึด”หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่9 เพ่ือให้
เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นที่
สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดี มีความสุข
และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม 
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  2. ยึด”คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีส าหรับคน พัฒนา
คมให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบต่อสังคม 
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการ
สร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

  3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี “ มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผน 
ฉบับท่ี 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง ยั่งยืน “ โดยท่ีวิสันยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า 

  4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ท่ีเป็นเป้าหมายในยุทศาสตร์ชาติ 20 ปีมาเป็น
กรอบในการก าหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปี แรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยท่ีเป้าหมายและตัวชี้วัด
ในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายท่ียั่งยืน (SDGs) ท้ังนี้ เป้าหมายประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งเป็น
ยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนาลักษณะฐานการผลิตแลพบริการส าคัญ
ของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยท่ีพึงปราดถนาและกลุ่มเป้าหมายในสังคมไทย โดยก าหนดไว้ดังนี้ 
“เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนา ท่ียั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเป็น
ธรรมมีความเหล่ือล้ าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นพลเมืองท่ีมีวินัย ต่ืนรู้และเรียนรู้ มีทักษะและทัศนคติท่ี
เป็นค่านิยมท่ีดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและท า
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นผลเมืองไทย พลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทท่ีส าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบ
เศรษฐกิจต้ังอยู่บนฐานของการใช้วัตกรรมนาดิจิทัล  สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็น
สังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพ และรูปแบบท่ีโดเด่นเป็นท่ีต้องการในตลาดโลก เป็นฐาน
การผลิตและบริการท่ีส าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพท้ังด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ และ
ท่องเท่ียวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะท่ีเป็น
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตท่ีใช้วัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการผลิตและ
บริการท่ีมีศักยภายในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพื่อนาประเทศไทยไปสู่การมีระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และประชาชนท่ีมีความเป็นอัจฉริยะ” 

5. ยึด”หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหล่ือล้ าและขับเคล่ือนการเจริญเติบโตจากการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มุ่งเน้นการสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีความครอบคลุมท่ัวถึงเพื่อเพิ่มขยายฐานกลุ่มประชากร ชั้นกลางให้กว้างขึ้น โดย
ก าหนดเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของ กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อย
ละ 40 ให้สูงขึ้น นอกจากนี้ การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ ภูมิปัญญาและพัฒนาวัตกรรมนับเป็น
หัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปส าหรับทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยท่ีเส้นทางการพัฒนาท่ีมุ่ง
สู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วนั้นก าหนดเป้าหมายท้ังในด้านได้ ความเป็นธรรม การลดความเหลื่อล้ าและขยาย
ฐานคนชั้นกลาง การสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพและมี ธรรมภิบาล และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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6. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น

เป้าหมายระยะยาว” จากการท่ีแผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกท่ีจะก ากับและส่งต่อแนวทางพัฒนา
และเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกัน 
แผนพัฒนา ฉบับท่ี12 จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐท่ีเป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากท้ังภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน และการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาท่ีมีล าดับความส าคัญสูง และได้
ด าเนินการก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดในระดับแผนงาน/โครงการส าคัญท่ีจะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาฯ ฉบับ
ท่ีผ่านๆ มาในการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง รวมท้ังการก าหนดเป้าหมายได้ค านึงถึงความ
สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของยุทศาสตร์ชาติและการเป็นกรอบกับเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาท่ี
จะต้องถูกส่งต่อและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รวมทั้งการพัฒนาระบบราชการท่ีสอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 
จึง ก าหนดประเด็นบูรณาการเพื่อการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
รวบรวมและก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติ และก าหนดจุดเน้นในการการพัฒนาเชิงพื้นท่ีในระดับ
สาขาการผลิตและบริการและจังหวัดท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญในด้านต่างๆ 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
1. เป้าหมายการพัฒนา แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 15 และ 15 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และในขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดท าเป้าหมายและตัวชี้วัด ในรายละเอียดมากกว่า
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีผ่านมาเพื่อให้ก ากับและเชื่อมโยงกับการก าหนดเป้าหมาย ในแผนระดับรองและแผนปฏิบัติ
การต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น โดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการต่างๆต้องแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงจาก
เป้าหมายท่ีเป็นผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์หลักๆ กับผลผลิตในระดับ แผนงานและโครงการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละ
กลุ่มบูรณาการของการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงความเชื่อมโยงถึงตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของภาครัฐ ท้ังนี้ แผน
พัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได้ต้ังเป้าหมายในมิติหลักๆ ประกอบด้วย  

1.1 คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานท่ีดีของสังคม มีความเป็นผลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญาณ มีวิถีชีวิตท่ี
พอเพียง มีความเป็นไทย 

1.2 การลดความเหล่ือล้ าทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสังคมท่ีมี
คุณภาพอย่างท่ัวถึง กลุ่มที่มีรายได้อัดตราสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 

1.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางปละขนาดเล็กท่ี
เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ รวมท้ังมีระบบการ
ผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 5 ต่อปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นปะเทศที่มีรายได้สูงภายในปี 2579 

1.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคง อาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศเพื่อ
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่ าร้อยละ 7 
ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยท่ีได้รับการจัดการอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤษอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 



13 
1.5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไต สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ และ

เพิ่มความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง 
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ประเทศไทยมีส่วนรวมในการก าหนดบรรทัดฐานระประเทศ เป็นต้น 

1.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบ กระจาบ
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระขึ้น เป้าหมายทั้ง 6 กลุ่มภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สะท้อนถึ งเป้าหมายการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามวาระ การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และ
เป้าหมายในระยะยาวภายใต้ยุทศาสตร์ชาติที่ต้องบรรลุภายในระยะเวลา 20 ปี   
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที ่2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
   (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลาปาง จังหวัดล าพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
  วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด(Vision) 
 “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน สู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที”่ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพ่ือสร้างสรรค์บรรยากาศ                 
ที่สวยงาม มีเสน่ห์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้น
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ หัตถสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ 
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป  เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
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ทิศทางการพัฒนาจังหวัดล าปาง 
แผนพัฒนาจังหวัดล าปาง 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
วิสัยทัศน์จังหวัดล าปาง (Vision) 

  “ล าปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข” 
  จากการะดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายของเครือข่ายต่างๆของ
จังหวัดล าปาง ทุกภาคส่วนมีความคิดเห็นที่ตรงกันที่จะพัฒนาเมืองล าปางให้เป็นเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข 
ที่มีการพัฒนาด้านแบบสมดุล โดยมิติของการสมดุลทั้ง 3 ด้านคือ สมดุลในการพัฒนาทั้งการศึกษา สังคม 
วัฒนธรรมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวการค้า การลงทุน เกษตร ทรัพยากรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุลการ
บริหารจัดการ เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมการบริหารจัดการชุมชนแบบ (บวร) เชื่อมความสัมพันธ์
บ้าน วัด โรงเรียนเพ่ือนพัฒนาร่วมกัน รวมทั้งการบริหารจัดการแบบเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงในทุกระดับตั้งแต่
หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอและจังหวัด สมดุลการใช้องค์ความรู้ โดยการผสานองค์ความรู้สมัยใหม่ และ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือได้แนวทางในการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่หรือชุมชน 
  พันกิจ 
  1. สนับสนุนอ านวยความสะดวกและเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัด
ให้สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  2. พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจขนากลางขนาดย่อมและวิสาหกิจ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและ
วิสาหกิจชุมชนทั้งภาคบริการและพาณิชย์กรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
  4. ส่งเสริมให้มีการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลสร้างมูลค่าเพ่ิม
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
  5. ก าหนดนโยบายจัดท าแผนงานเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างทางกายภาพบุคลากรและการ
บริหารจัดการในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดให้ก้าวสู้ความเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคเหนือตอนบน 
   6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมคนล าปางให้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันรักวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและถิ่นก าเนิดตามวิถีล าปางโดยด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  7. เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิตทรัพย์สอนและความมั่นคงของคนในจังหวัด
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งคงตลอดจนการเผ้าระวังและ
ป้องกันภัยในชุมชน 
  8. สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีการด าเนินงานการบริหารจัดการในทุกระดับให้โปร่งใส่
และเป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์รวม 
เศรษฐกิจภายในจังหวัดมีความเข้มแข็งสมดุลมั่นคง มีการขยายตัวด้านการค้าการลงทุนและเครือข่ายโล

จิสติกส์ ผู้ประกอบการสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและตลาดโลก ด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการทั้งภาคการเกษตรกรรม 
อุตสากรรม และภาคบริการ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกัน มีการพัฒนาความรู้ควบคู่กับภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคประชาคมมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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   ประเด็นยุทศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และ การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าและบริการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  เป้าประสงค์เชิงยุทศาสตร์  จังหวัดล าปางเป็นแหล่งผลิตเซรามิก สินค้าหัตถอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการท่องเที่ยว บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นมีคุณภาพระดับสากลสามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
  กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในด้านการประกอบธุรกิจทั้งความรู้ด้านการพัฒนากระบวนการผลิต 
การบริหารจัดการ การตลาดและการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมในด้านการ
ออกแบบและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการ
บริหารจัดการต้นทุนบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  3. พัฒนาคุฯภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการด้านการท่องเที่ยวตลอดจนพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้น อัตลักษณ์ชุมชน ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม 
ชุมชนเจ้าของพ้ืนที่ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและสร้างจิตส านึกด้านการท่องเที่ยวให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
  4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการส่งเสริม
การรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย
ผู้ประกอบการ และเครือข่ายชุมชน บนฐานรากของความรู้ทันสมัยใหม่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดผลิตภัณฑ์เซรามิกสินค้าหัตถอุตสาหกรรมและบริการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดล าปางให้เป็นที่รู้จักแพร่ที่ระดับในและต่างปะเทศ 
 ยุทศาสตร์ที่ 2 การสร้างและพัฒนาจังหวัดล าปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่าง
เป็นระบบ 
  เป้าประสงค์เชิงยุทศาสตร์ จังหวัดล าปางเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางบกของภาคเหนือตอนบน 
  กลยุทธ์ 
  1. สร้างการรับรู้ข้อมูลให้เกิดการตื่นตัว (Awareness) ในกลุ่มบุคลากรทุกระดับและทุกภาคส่วน 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิกติกส์ทางบกภาคเหนือตอนบน 
  2. เสริมสร้างพัฒนาและเชื่อมโยง โครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนส่งทั้งทางถนน 
ทางรางและรูปแบบอื่นๆ สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถรองรับ
แผนงานการเป็นศูนย์กลาง ในอนาคต และเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ 
  3. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชนในพ้ืนที่เป้าหมายที่ก าหนดและเชื่อมโยงกับ 
12 จังหวัดรอบข้างในลักษณะการพัฒนาเป็นห่วงโซ่อุปทานในการผลิตสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดล าปางเป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร เกษตรแปรรูปที่มี
คุณภาพมาตรฐาน โดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และของประเทศ 
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 กลยุทธ์ 
  1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยีการผลิตและสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า การปฏิรูปที่ดินและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให้การผลิตภาคเกษตรกรรมมี
ประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่เหมาะสม 
  2. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กันกับพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และ
พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและบรรจุภัณฑ์ ให้มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสร้างการยอมรับใน
ระดับชาติ 
  4. พัฒนาสถาบันเกษตร เครือข่ายผลิตและชุมชนให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
และสามารถหาปัจจัยผลิตในราคาถูก 
  5. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดล าปางทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการยอมรับในระดับชาติ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและ
เครือข่ายผู้ผลิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  เป้าประสงค์เชิงยุทศาสตร์ ประชาชนล าปางมีโอกาสทางสังคม มีภูมิคุ้มกัน ช่วยเหลือตนเองได้ โดเน้น
การขับเคลื่อนในมิติการพัฒนา ป้องกันในลักษณะ การสร้างโอกาส พร้อมกับเสริมศักยภาพไปที่ตัวคน 
ครอบครัว และชุมชน 
  กลยุทธ์ 
  1. สร้างเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นองค์กรรวมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้ง
ระบบและบูรณาการ ในทุกระดับ และส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
  2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างหลักประกันทางสังคมให้แก่แรงงานทั้งในและนอกระบบ 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีคุณภาพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สามารถเข้าถึงแหล่งอาชีพท่ีเหมาะสม และมีสภาพแวดล้อมทางสังคมและและสวัสดิการทางสังคมที่ดี 
  4. เสริมสร้างและยกระดับความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
รวมทั้งสนับสนุน ให้ด ารงชีวิตตามวิถีล าปางตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น การอนุรักษ์และเผยแพร่ศาสนา
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
  6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานเพ่ือการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง และ
จัดการทรัพยากรน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
  7. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีทักษะความรู้ มีภูมิคุ้มกัน และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
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ยุทศาสตร์ที่ 5 การรักษาความม่ันคงระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  เป้าประสงค์เชิงยุทศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะ ,มีระบบการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่างๆรวมทั้งปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 
  1. ปลูกจิตส านึกการเคารพเทินทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างความสามัคคีปรองดองตาม
แนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
  2. พัฒนาระบบแลกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงและจัดระเบียบทางสังคมภายใต้การมีส่วนร่วม
ของ ทุกภาคส่วน เพ่ือความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 
  3. กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งระดับครอบครัวและชุมชน ในการให้ความร่วมมือป้องกัน
อาชญากรรมและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขและปัญหาแรงงานต่างด้าวในจังหวัด 
  4. ส่งเสริมการด าเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนในการสร้างความสามัคคีป รองดองและ
สมานฉันท์และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไจปัญหาด้วยตนเอง 
  5. พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี กระบวนการและปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  6. การส่งเสริมศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของส่วนราชการองค์การปกครอง
ท้องถิ่น ภาคประชาชน เยาวชน มูลนิธิ องค์กรการกุศล ให้มีความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัย 
  7. ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจ าต าบล เพ่ือ อ านวยความ
ยุติธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  เป้าประสงค์เชิงยุทศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาสามารถใช้
ประโยชน์อย่างเหาะสม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาคตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบเพ่ือให้เกิดความมั่นคงสมดุลและยั่งยืน 
  3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
  4. พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าเสีย และขยะอย่างยั่งยืน 
  5. เพ่ิมขีดความสามารถในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการก าหนดมาตรการบังคับใช้ทางกฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจัง 
  6. สนับสนุนและพัฒนาให้เกิดเครือข่ายรักษ์และเผ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เสี่ยงภัย โดเน้นการมี
ส่วนร่วมของภาคีและภาคประชาชนในท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทศาสตร์ที่ 7 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล มีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน สามารถใช้งบประมาณในการบริหารจัดการได้อย่างคุ้มค่า ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ
และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือไปสู่องค์กรที่มีสรรถนะสูงภายใต้การ
บริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล 
  2. พัฒนาสมรถนะบุคลากรภาครัฐในทุกระดับและปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการ
ท างานและบริหารจัดการ ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  3. ปรับปรุงระบบและกลไกการปฏิบัติงานของหน่อยงานให้มีลักษณะการบูรณาการความร่วมมือใน
การด าเนินงาน ในทุกมิติของจังหวัดและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการรวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย 
  4. เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการงบประมาณ และกลไกการติดตามประเมินผลการด าเนินของ
หน่วยงานที่โปร่งใส ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  5. ส่งเสริมธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อไปสู่นครสุจริต 
 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง 
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
กระทรวงมหาดไทยแจ้งซักซ้อมแนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 โดยให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดในปัจจุบันให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประสานแผนพัฒนาไปพลางก่อน เมื่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อด าเนินการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วเสร็จให้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพ่ือก าหนดแนวทางในการทบทวนหรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 
และมีมติที่ประชุมให้น า (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง (พ.ศ. 
2561 - 2565) ไปพิจารณาและก าหนดให้จัดประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ                
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดล าปาง ดังนี้ 
   
  วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง  
  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปางเป็นองค์กรแห่งความสุข” 
  องค์กรแห่งความสุข หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีบุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยให้หลักกฎหมาย หลักธรรมา             
ภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักการบูรนาการร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน การเชื่อมโยง การประสานแผนงาน/โครงการ การบริหารงานที่ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์/ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะอย่างทั่วถึง 
ภายใต้ความเป็นกลาง ความเสมอภาค เป็นธรรม และเป็นสังคมแห่งความสุข  
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 พันธกิจ 

1. สร้างสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นสังคมแห่งความสุข โดยประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะที่ทั่วถึง เสมอภาค เป็นธรรม ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการด ารงชีวิต
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  3. การให้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนฐานแห่งอ านาจ/หน้าที่ หลักกฎหมาย ความรู้
ความคิดสร้างสรรค์ การบูรนาการ หลักธรรมาภิบาล การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการให้บริการสาธารณะที่
ประชาชนมีความพึงพอใจ 

เป้าประสงค์รวม 
ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันการ

เปลี่ยนแปลง ได้รับการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรัก ความสามัคคี และอยู่ในวังคมอย่างมีความสุข 

ประเด็นยุทศาสตร์ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
   กลยุทธ์ 
   1. การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบ ารุงรักษาถนน สะพาน และการบ ารุงสายทางอ่ืน  (เพ่ือให้
ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง มีความปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการจราจรระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง) 

  2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (เพ่ือการประกอบ
อาชีพและใช้ในชีวิตประจ าวัน) 
   3. การไฟฟ้าสาธารณะ (เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึง) 

  4. การผังเมือง (ประสานการท างานกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
สร้างความเข้าใจร่วมใจร่วมกันในการจัดระบบผังเมองให้ถูกต้องตามข้อระเบียบ/กฎหมาย) 
   ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   กลยุทธ์ 
   1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนา การให้ความรู้ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในดูแล 
รักษาสิ่งแวดล้อม การเก็บ การทิ้ง การขนขยะที่ถูกวิธี ฯลฯ เพ่ือคงไว้ซึ่งความสมดุลของ ระบบนิเวศน์ และ
ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชน) 
   2. การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การเผ้าระวัง และการป้องกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (กิจกรรมปลูกป่า การท าแนวกันไฟ กิจกรรมการก าจัดขยะ การักษาดูแลแม่น้ า กิจกรรมอ่ืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการจัดการมลพิษ และการจัดการปัญหาขยะให้เกิดผลชัดเจนเป็นรูปธรรม โดย
เน้นการบูรนาการการตกลงร่วมกันระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน) 
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  ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
   กลยุทธ์ 
   1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (การพัฒนาคุณภาพประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยให้
ได้รับบริการสาธารณะที่เหมาะสม การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคมอ่ืนๆ การ
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช่ในการด ารงชีวิต การเข้าถึงบริการของรัฐ โดยประสานการท างาน
ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน) 
    2. การศึกษา (ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของประชาชน ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้ชีวิต โดยบูรณ
นาการร่วมกับสถาบันทางการศึกษา) 
   3. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ การอรุรักษ์ และการเผยแพร่ให้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่คู่กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดล าปางตลอดไป) 
   4. การป้องกัน/การรักษา/การส่งเสริมสุขภาพอานามัยของประชาชน (ส่งเสริมให้ประชาชน
ออกก าลังกายเพ่ือให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ลดภาวการณ์เกิดโรคจากพฤติกรรม การส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้การรักษาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุขของรัฐ โดยด าเนินการร่วมกับอาสาสมัคสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล  การ
ด าเนินการต่อต้านยาเสพติด) 
   5. การส่งความเข้มแข็งของชุมชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี  การ
เข้าถึงบริการของรัฐ การจัดระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือพัฒนาสังคม/ชุมชน การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน 
การสร้างความเสมอภาค การสร้างจิตส านึกการเป็นผลเมืองที่ดี การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษา
ความสงบเรียบร้อยของสังคมชุมชน การป้องการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ฯลฯ โดยบูรณาการงานร่วมถึงส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชนชา) 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   
    กลยุทธ 
    1. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน  (ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนประกอบอาชีพการเกษตร และอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว การส่งเสริมอาชีพ
โดยใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชน สังคม การเพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตร 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น การส่งเสริมให้ประชาชนมีแนวคิดการพ่ึงตนเอง และน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน) 
    2. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด  (ส่งเสริมให้ประชาชนใช้สินค้าที่
ผลิตในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ทั้งสินค้าเกษตร สินค้าเซรามิค สินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่ผลิตในจังหวัดล าปาง 
ประชาสัมพันธ์การใช้สินค้าชุมชนท้องถิ่น การจัดแสดงสินค้าชุมชนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง )   
   3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว  (พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการท่องเที่ยว กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เน้นอัตลักษณ์ที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ประชาชนเจ้าของพ้ืนที่มีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว) 
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  ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
    กลยุทธ 
   1. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีขวัญและก าลังใจ ในการ
ปฏิบัติงาน มีความเชื่อมั่น มีความจงรักภักดี และมีความภาคภูมิในในองค์กร ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ) 
   2. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน  (พัฒนาและส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ดี พร้อมบริการประชาชน และมีสถานที่ปฏิบัติงานที่สะอาด และ
สะดวกในการให้บริการประชาชน) 
   3. การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ (การให้บริการประชาชนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ใน
ลักษณะ e-Service เช่น ระบบช าระภาษี ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ การพัฒนาระบบเว็บไซต์และ
เครือข่ายสังคมที่ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อกับประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การบูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลในการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน สร้างระบบฐานข้อมูลตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถบูรณาการและสนับสนุนการท างานที่ก่อให้เกิดประโยชน์
สาธารณะ เช่น การประชุมทางไกลรวมไปถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จะช่วยให้ผู้ใช่
สามารถจัดการ เรียกใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ที่ต้องการ ฯลฯ 
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 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
  2.1 วิสัยทัศน์ 
  “มุ่งพัฒนาสู่ เมืองน่าอยู่  ประชาชนอยู่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการ                     
ที่มีธรรมาภิบาล” 
   เทศบาลต าบลห้างฉัตร  ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  โดยกระบวนการประชาคม  ให้มี
การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคม “ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบ”  โดยยึดหลักประสาน
ความร่วมมือจากกลุ่มองค์กรหลัก  คือ  กลุ่ม/องค์กร  ประชาชน  กรรมการหมู่บ้าน  สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบล ประชาคม  อย่างมีส่วนร่วม  โดยใช้กระบวนการประชาคมกระตุ้นและระดมความคิดจากประชาชนเพ่ือ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ในการจัดท าวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   และการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล คือ นิติธรรม  คุณธรรม  โปร่งใส  มีส่วนร่วม  รับผิดชอบ และความคุ้มค่า  นอกจากนั้นยังบริหารงาน
ภายใต้หลักที่ว่า  “เทศบาลรู้อะไร ต้องให้ประชาชนรู้ด้วย”  โดยการเปิดเผยข้อมูล  การด าเนินงานอย่าง
ตรงไปตรงมาและพร้อมให้ประชาชนตรวจสอบและรับข้อมูลได้ตลอดเวลา    
  2.2 ยุทธศาสตร์  
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
2.3 เป้าประสงค์ 

  1) ประชาชนมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐาน 
 2) เทศบาลต าบลห้างฉัตรมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
 3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 4) ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
 5) เทศบาลต าบลห้างฉัตรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2.4 ตัวชี้วัด 
1) ร้อยละถนน รางระบายน้ า ท่อ และ สะพาน ที่ได้มาตรฐาน 
2) ร้อยละสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3) ร้อยละพ้ืนที่ที่ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุม 
4) ร้อยละของประชาชนที่มีจิตส านึกและมีความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
5) ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน 
6) ร้อยละของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการพัฒนา 
7) ร้อยละของจ านวนประชาชนเทศบาลต าบลห้างฉัตรที่ได้รับการศึกษา 
8) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
9) ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพดี 
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10) จ านวนชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 
11) ร้อยละของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ 
12) ร้อยละของครัวเรือนยากจน 
13) ร้อยละของสินค้าท้องถิ่นได้กระจายภายในท้องถิ่น 
14) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม 
15) ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
16) ร้อยละเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน 
 
2.5 ค่าเป้าหมาย 
1) ร้อยละระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
2) ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
3) ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4) ร้อยละของประชาชนที่มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
5) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  
6) ร้อยละเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้                                 

 
 2.6 กลยุทธ์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
   กลยุทธ์ 

  1. การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบ ารุงรักษาถนน สะพาน และการบ ารุงสายทางอ่ืน   
 2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
3. การไฟฟ้าสาธารณะ  
4. การผังเมือง  

 
   ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   กลยุทธ์ 

  1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
   2. การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การเผ้าระวัง และการป้องกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
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   ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
   กลยุทธ์ 
   1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การพัฒนาคุณภาพประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยให้ได้รับ
บริการสาธารณะที่เหมาะสม     
   2. การศึกษา    
   3. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  4. การป้องกัน/การรักษา/การส่งเสริมสุขภาพอานามัยของประชาชน    
   5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  
 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   
    กลยุทธ 
    1. การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน   
    2. การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด     
   3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว   
 
   ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
    กลยุทธ 
   1. การพัฒนาบุคลากร    
   2. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน  
 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  1) ประชาชนได้รับการพัฒนาและตอบสนองปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างทันท่วงที  
  2) ประชาชนต้องได้รับบริการงานด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ทั่วถึง และได้

มาตรฐาน 
  3) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขทั้งกายและใจ ให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่ต าบลแม่สัน 
  4) พัฒนา และส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนเกิดความเข้มแข็งต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
  5) พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   6) ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนโดยใช้ทุนของชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   7) เพิ่มศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สามารถบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้
ครอบคลุมและทั่วถึง 
   8) พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กร 
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  2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   ประเทศชาติจะได้รับการพัฒนาโดยรวมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชาติ การพัฒนาใน
ระดับภูมิภาค   ระดับจังหวัด  ระดับอ าเภอ โดยเฉพาะการพัฒนาในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ าเป็นต้องมีความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด  ภูมิภาค และประเทศต้องเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ไม่เป็นการด าเนินการที่ต่างคนต่างคิด ต่างท า แต่อย่างไรก็ดี
ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความอิสระในการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณแต่ควรค านึงถึงบริบท 
และทิศทางการพัฒนาของคนท้ังชาติเป็นส าคัญด้วย     

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับ
อ าเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศชาติ  จะต้องอาศัยข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
สองระดับคือ ระดับที่ 1 ข้อมูลจากบนลงล่าง (top down) คือเกิดความเชื่อมโยงตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ยุทธศาสตร์จังหวัด
ล าปาง  กรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง  นโยบายของทางผู้ว่าราชการ
จังหวัดล าปาง  นโยบายนายอ าเภอห้างฉัตร  นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   ระดับที่ 2 ข้อมูล
จากล่างขึ้นบน (bottom up)  โดยมีการเก็บข้อมูลจากแผนชุมชน ปัญหาความต้องการของประชาชนในการ
ประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน  ระดับต าบล   ความเห็นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ เป็นต้น    ความเชื่อมโยงในภาพรวมของในระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด และ
ท้องถิ่น คือการมุ่งสร้างสังคมแห่งความสุข เกิดความมั่นคง  ยั่งยืน สมดุล  ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัย
และสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ                  
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
   ปัจจัยภายนอก  
   โอกาส  Opportunity - O 
  วิเคราะห์ ด้านการเมือง 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 14 การปกครองท้องถิ่น  
มาตรา 283  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  การบริหาร การ
จัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ   
โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัด และประเทศเป็นส่วนรวมด้วย   
  วิเคราะห์ ด้านเศรษฐกิจ   
   เศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้างฉัตร  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย จัดให้มี
สถานที่จ าหน่ายสินค้าตลาดสดเทศบาลต าบลห้างฉัตร  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบ
อาชีพ ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชน  และควรส่งเสริมให้มีการผลิต  จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร 
และเกษตรแปรรูปโดยให้องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างความคุณภาพกับสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค 
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 วิเคราะห์ ด้านสังคม  
    การสร้างจิตส านึกการบริโภคและใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือย การรับรู้อิทธิพลจากวัฒนธรรมภายนอก
ผ่านสื่อที่ทันสมัยต่าง ๆ สร้างความรู้ความเข้าใจและจิตส านึกแก่ประชาชนในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การประสานการท างานจากทุกภาคส่วนให้มีการบูรณาการอย่างแท้จริง  ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ค่านิยมในการพ่ึงพาคิดช่วยเหลือตนเองก่อนพึ่งพาคนอ่ืน  
  วิเคราะห์ เทคโนโลยี  
  การบริหารภารกิจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จัดให้มี
ช่องทางประจ าส าหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลการปฏิบัติงานของ อปท. เช่น มีบริการอินเตอร์เน็ต
ส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป บอร์ดประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร หอกระจายข่าว  เสียงตามสาย การ
จัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ผ่านรถกระจายเสียง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์  และการติดตั้ง
ระบบกล้อง วงจรปิด CCTV  ฯลฯ เป็นต้น   
  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
  วิเคราะห์ นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
   การบริหารงานตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
  นโยบายด้านกฎหมาย มีกฎหมายหลายฉบับที่ท าให้เห็นว่ามีการก าหนดตัวบทกฎหมาย และ
กลไกทางกฎหมาย เพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชน และ
องค์กรต่างๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 
2542 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
 
  ปัจจัยภายนอก 
  อุปสรรค Threat - T 
  วิเคราะห์ ด้านการเมือง 
  การเมือง มีความขัดแย้งกันในระดับปานกลาง มีการแบ่งแยกเป็นกลุ่ม ท าให้เกิดปัญหาในการ
ท างาน เช่นการเสนอความคิดเห็น ความเห็นชอบในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  ยังขาดการมี
ส่วนร่วม การให้ความร่วมมือของประชาชน 
  วิเคราะห์ ด้านเศรษฐกิจ 
   ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การให้บริการ การอ านวยความสะดวก ตลาด
สดเทศบาลต าบลห้างฉัตร ให้มีความพร้อม ความสะอาด ถูกสุขลักษณะด้านสาธารณสุข และการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  อาจได้รับผลกระทบจาก
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผลผลิตการเกษตร  การบรรจุหีบห่อ  ท าให้เกิดปัญหาแรงงานต่างด้าว ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
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  วิเคราะห์ ด้านสังคม 
  การเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตะวันตกที่แพร่เข้ามา ท าให้เกิดกระแสโลกาภิวัฒน์                
การสื่อสารไร้พรมแดนท าให้เกิดค่านิยมทางวัฒนธรรมตะวันตก   แก่ประชาชนและเยาวชนรุ่นใหม่ ในสังคม
ท้องถิ่น ประชาชนและเยาวชน หันมาบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย การรับโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ที่มอมเมาประชาชน 
โดยไม่มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมบริโภคนิยม เยาวชนขาด
ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม การทะเลาะวิวาท ท้าตีและชกต่อย เหล่านี้ล้วน ส่งผลกระทบต่อ
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมล้านนาที่ดีและมีมาแต่ดั้งเดิม ถือเป็นอุปสรรคการพัฒนาท้องถิ่น 
  ภาวะการแข่งขันทางสังคมท้องถิ่น เช่น การสร้างฐานะ ความร่ ารวยให้กับครอบครัว การเอา            
ตัวรอดเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนา โดยเฉพาะกิจกรรมกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่ขาดจิตส านึก ขาดความรู้ 
ความเข้าใจ และไม่ให้ความส าคัญต่อกิจกรรมพัฒนากลุ่มต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้า ถือเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการ
พัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง     
  วิเคราะห์ นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
  การบริหารงานตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ระเบียบ  กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ในการบริหารงานในองค์กรในด้านต่างๆ  เพ่ือบริการสาธารณะ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และมีจ านวนมาก อาจท า
ให้เกิดปัญหาการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การศึกษาค้นคว้าอาจไม่ทั่วถึง อาจเกิดข้อผิดพลาดในการท างานได้ 
  วิเคราะห์ เทคโนโลยี 
  การใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือ อุปกรณ์เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานด้านเทคนิคต่าง ๆ  
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารต่างๆ  ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่า วสาร  องค์กรยังขาด
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ด้านการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงครุภัณฑ์ การแก้ไข
ปัญหาการเกิดข้อขัดข้องต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยี 
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  ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพ SWOT ANALYSIS TECHNIC ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ด้วยเทคนิค  
SWOT ANALYSIS 
1) การวิเคราะห์ (Swot )  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 
จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 

1. ผู้บริหารมีนโยบายให้ความส าคัญในการบริหาร
จัดการ ทางด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
 2. ท าเลที่ตั้งภูมิศาสตร์เหมาะสม  สามารถเชื่อมโยง
การขนส่งระหว่างอ าเภอเกาะคา/อ าเภอห้างฉัตร/
อ าเภอเสริมงาม/อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน/อ าเภอ
เมือง และระหว่างจังหวัดล าปาง/จังหวัดล าพูน 
 
 

1. องค์กรได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง ท าให้มี
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการ และพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
2. มีบุคลากรด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ 
3. ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือใช้ในการผลิตน้ าประปา  
เพ่ือการอุปโภค บริโภคของประชาชน 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 

โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 
1. ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกในการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น กรมส่งเสริมกร
ปกครองท้องถิ่น เป็นต้น 
 

1. ระเบียบ กฎหมาย วิธีปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลง 
2. สถานการทางการเมือง  เศรษฐกิจ ทางภาครัฐท า
ให้งบประมาณอุดหนุนมีการเปลี่ยนแปลง 
3. การบริหารงานของท้องถิ่นมีความเสี่ยงเนื่องจาก
การตีความของตัวบทกฎหมายของท้องถิ่นและ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
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2) การวิเคราะห์ (Swot ) ด้านสิ่งแวดล้อม 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 
จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 

1. เทศบาลต าบลห้างฉัตร มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น แหล่งน้ า ป่าไม้ เป็นต้น 
2. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและโบราณสถานที่
เก่าแก่ในพ้ืนที่ เช่น ศาลเจ้าพ่อขุนตาล 

1. มีแหล่งน้ า ล าน้ าแม่ตาลจ านวน 1 สาย ในช่วง             
ฤดูแล้งอาจเกิดปัญหาความแห้งแล้งการขาดแคลนน้ า 
2. แหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและโบราณ สถาน
ไม่ได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างถูกต้อง 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

1. นโยบายภาครัฐมุ่งเน้นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่เน้นการท่องเที่ยว
เป็นโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่น 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มขาดแคลน
เนื่องมาจากภัยธรรมชาติ 
2. ปัญหาหมอกควันไฟ และการลักลอบการเผาในที่
สาธารณะ 
3. เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อสาธาณภัย เช่น น้ าป่าไหลหลาก 
บริเวณเรียบล าน้ าแม่ตาล 

3) การวิเคราะห์ Swot  ด้านสังคม 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 
1. พ้ืนที่เป็นชุมชนเมืองบางส่วน ประกอบอาชีพด้าน
พาณิชยกรรม และเป็นชุมชนชนบทบางส่วน ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม  
2. มีวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
ที่งดงาม 
4. เทศบาลต าบลห้างฉัตร จัดให้มีบริการสาธารณะ     
ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ 

1. ขาดการสืบทอดศิลป วัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
2. การรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมภายนอกผ่านสื่อ              
ที่ทันสมัยต่าง ๆ 
4. เป็นพื้นที่ท่ีอาจเกิดโรคระบาดได้ง่าย เนื่องจากมี
ประชากรวัยแรงงาน เข้า - ออกในพ้ืนที่  อาจเป็น
พาหนะในแพร่ระบาดของโรคได้ เช่น ไข้เลือดออก 
5. เป็นจุดเสี่ยงประชากรแผงในพื้นที่ ปัญหายาเสพติด
ในชุมชน ซึ่งยังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของยา
เสพติด โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

1. มีหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพในพ้ืนที่ เช่น 
สาธารณสุขอ าเภอห้างฉัตร โรงพยาบาลฯ และ อสม.  
2. มหีน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
สถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่และท่ีใกล้เคียง 
ให้การสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น 

1. การมีส่วนร่วมของชุมชน 
2. สถานการณ์โรคระบาด   เช่น ไข้เลือดออก             
ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ โรคมือ เท้า ปาก 
3. ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
4. การเกิดปัญหาแรงงานต่างด้าว ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
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4) การวิเคราะห์ (Swot )  ด้านเศรษฐกิจ 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 
จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 

1. ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
จัดให้มีสถานที่จ าหน่ายสินค้าตลาดสดเทศบาลต าบล
ห้างฉัตร  
2. การส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพด้าน     
พาณิชยกรรม เช่นการค้าขาย เป็นต้น 
3. ประชาชน บางส่วนประกอบอาชีพด้านการเกษตร 

1. การประกอบอาชีพด้านพาณิชยกรรม เช่นการค้า
ขาย สภาวะตามสภาพคล่องตามภาวะทางการเงิน 
2. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
3. การเกษตรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และไม่
ครบวงจร 
4. กลุ่มอาชีพขาดทักษะและฝีมือ 
5. การบริโภคและใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือย 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 

โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 
1. มีสถานที่จ าหน่ายสินค้าตลาดสดเทศบาลต าบล   
ห้างฉัตร 
2. มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านอาชีพ เช่น สนง.
การเกษตรอ าเภอ ปศุสัตว์ สนง. พัฒนาชุมชนอ าเภอ
ห้างฉัตร เป็นต้น 
3. รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและเศรษฐกิจชุมชน/ครัวเรือน 
 

1. สถานการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ทวี
ความรุนแรงขึ้น 
2. การเคลื่อนย้ายแรงงานในภาคอุตสาหกรรม            
ภาคบริการ  ภาคการเกษตร 
3. กระแสโลกาภิวัฒน์ 
4. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
5. ปัญหาเรื่องโรคระบาดในพืช เช่น ข้าว เป็นต้น 
 

5) การวิเคราะห์ Swot  ด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 
1. มีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณ   
การจัดเก็บรายได้  และได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล  
2. มีโครงสร้างและกระบวนการบริหารงาน  
ภายในองค์กร 

1. บุคลากรที่มีอยู่  ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2. การประสานงานระหว่างส่วนราชการทั้งในพ้ืนที่  
ต าบล อ าเภอ และจังหวัด ยังขาดประสิทธิภาพ 
3. เครื่องมือเครื่องใช้  อุปกรณ์ต่างๆ ยังไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 

โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 
1. มีสถาบันทางการศึกษา ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์กร เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ล าปาง  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง  

1. การถ่ายโอนภารกิจงานต่างๆ ตามนโยบายที่จะ
ถ่ายโอนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในปริมาณ
มากแต่ภารกิจนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มี
งบประมาณและทรัพยากรบุคคลในการด าเนินการ 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
    สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงจากสังคมและเศรษฐกิจทั้ง
ระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ ย่อมมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) ที่มีส่วนและอิทธิพลต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน  กระแสโลกาภิวัตน์ที่เห็นได้ชัดเจนและมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
  1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการเกดิกระบวนการคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว  การไฟฟ้าที่ตอบสนอง 
ได้อย่างทันท่วงทีและจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวันมา ประชาชนมักคุ้นเคยและต้องได้รับการตอบสนอง จึงท า
ให้การพัฒนาท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก 
  2) ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าเกิดกระบวนการน าเอา 
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างมากมาย เช่น ทรัพยากรแร่ธาตุ ป่าไม้ ทรัพยากรดิน อันส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เร่งด าเนินการอนุรักษ์และพัฒนาอาจท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษได้ เช่น ทรัพยากรป่าไม้ที่ก าลังหมดไป ส่งผลกระทบมากมายทั้งฝนแล้ง โคลนถล่ม น้ าป่าไหลหลาก
อย่างรุนแรง  ทรัพยากรดินที่ปัจจุบันมีการใช้เคมีในการผลิตท าให้สารพิษตกค้างในดินและซึมสู่แหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติท าให้สัตว์น้ า และ แหล่งน้ าอุปโภค บริโภคมีการปนเปื้อนของสารพิษ 
  3) ด้านสังคม ประกอบด้วยดังนี้ 
    3.1) ด้านการศึกษา  ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของสังคมการศึกษาท่ีมุ่งเน้นแต่การแข่งขันจน
ท าให้ผู้เรียนมิได้สนใจการเรียนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนตนเอง และ หลงลืมรากเหง้าของตนเอง 
   3.2) ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับเอาวัฒนธรรมประเพณี
ของตะวันตกมาใช้ปะปนกับวัฒนธรรมไทย จนท าให้วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามเลือน
หายไปจากท้องถิ่น 
   3.3) ด้านความเอ้ืออาทร สังคมไทยปัจจุบันได้เปลี่ยนไปมากจากอดีตและความมีเสน่ห์อีก
อย่างหนึ่งของสังคมไทย คือ การเอ้ืออาทรกัน แต่ปัจจุบันได้เปลี่ ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะสังคมเมือง และ
นอกจากนั้นสังคมชนบทก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน ความเป็นชนบทที่อยู่ร่วมกันอย่างญาติมิตรเอ้ืออาทร
ต่อกันเริ่มลดน้อยลง ต่างคนต่างอยู่ จะสังเกตได้จากการลงแขกด านา การแบ่งปันลดน้อยลง 
   3.4) ด้านสาธารณภัย สืบเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนัก เพ่ือตอบสนอง
กระแสโลกาภิวัตน์ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไปมาก อันส่งผลให้สิ่งแวดล้อมถูกท าลาย ขาดความสมดุล            
อันเป็นสาเหตุของสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ 
   3.5) ด้านสุขภาพอนามัยประชาชน ด้านสุขภาพปัญหาที่พบคือโรคอุบัติใหม่อุบัติ ซ้ า  เช่น 
ไข้เลือดออก ไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ  นั่นย่อมหมายถึงสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเอง 
  4) ด้านเศรษฐกิจ  ด้านเศรษฐกิจตามกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้ความสมดุลของทุกส่วนเปลี่ยนแปลงไป 
เนื่องจากกระบวนการด้านเศรษฐกิจได้เปลี่ยนไปอย่างมากจากอดีตเราผลิตเ พ่ือบริโภคกลายมาเป็นเพ่ือการค้า
และการส่งออก  ส าหรับต าบลแม่สันเดิมเป็นสังคมการเกษตรรูปแบบทางเศรษฐกิจมุ่งผลิตไว้บริโภคใน
ครัวเรือนเป็นหลัก และการปลูกข้าวเป็นหลัก ปัจจุบันการผลิตเพ่ือการค้าขายเริ่มมีอิทธิพลต่อสังคมการเกษตร 
มีการปลูกพืชที่ไม่ได้บริโภคมากขึ้น และต้องขายอย่างเดียวไม่สามารถเก็บไว้บริโภคได้ในสถานการณ์ที่ราคา
ผลผลิตตกต่ า 
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  จากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปและยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ นั่นคือกระแส              
โลกาภิวัตน์ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อคนในชุมชนและท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกิดจากความเจริญทางวัตถุ
และเกิดสิ่งอ านวยความสะดวก และการตอบสนองกิเลสได้เป็นอย่างดี   วิธีการจัดการกับกระแสโลกาภิวัตน์             
ได้นั้น  ในที่นี้ขอน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรหมาภูมิพล              
อดุลยเดช ที่มุ่งสร้างให้เกิดความพอดี พอเพียง พอประมาณ  การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ความสมเหตุ
และผล รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในคนในสังคมให้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์และอยู่ท่ามกลางกระแสอย่าง
มีสติ  รวมทั้งการสร้างให้คนมีความรู้และน าความรู้ไปใช้อย่างมีคุณธรรม ซึ่งจะช่วยให้ปัญหาของท้องถิ่นได้รับ
การแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง  
   ความเชื่อมโยงและการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามเจตนารมย์และความเป็นอิสระใน
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย กลยุทธ์ 
ดังนี้ 
  - ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน รางระบายน้ า ท่อ และสะพาน 
  - ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และพัฒนาแหล่งน้ าการเกษตร 

- ด้านการไฟฟ้าสาธารณะ 
  โดยมีความเชื่อมโยงกับ 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง คือ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
  1.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง คือ  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล าปางให้มีความพร้อม
รองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์   และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้
มาตรฐานแบบครบวงจร 
  1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน) คือ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
  1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  และ ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ                    
โลจิสติกส์  
  1.5 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 
  2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สัน ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกลยุทธ์ดังนี้ 
  - ด้านการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยมีความเชื่อมโยงกับ 
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  2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง คือ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  2.2 ยุทธศาสตร์จั งหวัดล าปาง  คือ  ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่ง เสริมการลบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  2.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน คือ ยุทธศาสตร์
ที่ 1  ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพ่ือสร้างสรรค์บรรยากาศท่ีสวยงาม มีเสน่ห์ 
  2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  2.5 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 
  3. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ในยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาสังคม  
ประกอบด้วยกลยุทธ์ดังนี้ 
  - ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
  - ด้านการศึกษา 
  - ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  - ด้านการป้องกันรักษาและส่งเสริมอนามัยของประชาชน 

- ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
- ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง   คือ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
3.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

และสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน)ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
หัตถสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม  การท่องเที่ยว 

3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม    ยุทธศาสตร์
ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม    ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน    และยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรรมาภิบาลในงคมไทย 

3.5 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน                 
และยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
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4. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ 
ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 

- ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
- ด้านการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 
- ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง คือ  ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  
4.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรค ์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้
มาตรฐานแบบครบวงจร    

4.3 แผนพัฒนากลุ่มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าพู น ล าปาง แม่ ฮ่องสอน)                  
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพ หัตถสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม  การท่องเที่ยว 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน   และ ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

4.5 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

5. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร  
ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 

- ด้านการพัฒนาบุคลากร 
- ด้านการการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
5.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง คื อ   ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 5  ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
5.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภิ

บาล 
5.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน)  คือ

ยุทธศาสตร์  ที่ 1  ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพ่ือสร้างสรรค์บรรยากาศท่ีสวยงาม มีเสน่ห์ 
5.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการใน

ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
5.5 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    คือยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 
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ส่วนที่  3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
  

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

 
1 

 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 บริการชุมชนและ

สังคม 

 1.1.1 เคหะและชุมชน กองช่าง 
  

อบจ.ลป/                       
อ.ห้างฉัตร/กรม
ส่งเสริม/กรมทาง
หลวง  ฯลฯ 

1.2 เศรษฐกิจ 

 1.2.1 เกษตร กองช่าง 
  

อบจ.ลป/                    
อ.ห้างฉัตร/กรม
ส่งเสริม/สนง.
ทรัพยากรน้ าฯ/
สนง.ทรัพยากร
บาดาล/กรมชล 
ประทาน ฯลฯ 

 
2 

 
ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2.1 บริการชุมชนและ
สังคม 

2.1.1 เคหะและชุมชน กองช่าง 
  

อบจ.ลป./
สนง.ทรัพยการ
น้ า/กรมชล 
ประทานฯลฯ 

2.1.2 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด 
  

สนง.พัฒนาชุมชน
อ าเภอ ฯลฯ 

2.2 เศรษฐกิจ 
2.1 การเกษตร กองช่าง 

  

อ าเภอห้างฉัตร 
ฯลฯ 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
ด้านสังคม 

3.1 บริหารงานทั่วไป 

3.1.1 บริหารทั่วไป ส านักปลัด 
  

สนง.พัฒนาชุมชน
อ าเภอ /อ าเภอ
ห้างฉัตร ฯลฯ 

3.1.2 รักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด 
  

สนง.ปภ.จังหวัด
ล าปาง/อ าเภอ
ห้างฉัตร ฯลฯ 

3.2 บริการชุมชนและ
สังคม 

 
3.2.1 การศึกษา 

 
ส านักปลัด 

  

รร.ในพื้นที่/กศน.
ต าบลห้างฉัตร           
ฯลฯ 

3.2.2 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด 
  

สนง.พัฒนาชุมชน 
อ.ห้างฉัตร/
สนง.พมจ.ฯลฯ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

  

 

3.2.3 สาธารณสุข ส านักปลัด 
  

สาธารณสขุ อ.
ห้างฉัตร ฯลฯ 

3.2.4 ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

ส านักปลัด 
  

สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดล าปาง
เป็นต้น 

  
3.3 งบกลาง 

3.3.1 งบกลาง ส านักปลัด 
  

สนง.ปภ.จังหวัด
ล าปาง เป็นต้น 

4 ด้านเศรษฐกิจ 4.1 บริการชุมชนและ
สังคม 

4.1.1 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด 
  

สนง.พัฒนา
ชุมชน อ.ห้าง
ฉัตรเป็นต้น 

5 ด้านบริหารและพัฒนา
องค์กร 

5.1 บริหารงานทั่วไป 

5.1.1 บริหารทั่วไป ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

ทต.ห้างฉัตร 

 

รวม 5  ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 9 แผนงาน   
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
  4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561  ข้อ 11,12,13 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่  14 
พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
  4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  การติดตามและประเมินผลโครงการ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 29  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 แนวทางและวิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
ข้อ 29 30 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) ของข้อ 29 และข้อ 13  (5) ของข้อ 30 ดังนี้ 
      (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
     (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้ อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
   (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร    
    “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน นับแต่ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี” 
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   4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
    การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
   เชิงประมาณ 
  การวัดผลเชิงปริมาณที่ผ่านมาเทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้ด าเนินการโดยใช้แบบส าหรับการ
วัดผลการติดตามและประเมินผลแบบการประเมินตนเอง และใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan) ในการวัดผล ซึ่งที่ผ่านมาอยู่ในระดับพอใช้ โดยเฉลี่ยแล้ว
ผลส าเร็จในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นจนน าไปสู่การปฏิบัติในร้อยละ 40 - 50 ของโครงการทั้งหมด 
  เชิงคุณภาพ 

การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลห้างฉัตร  ยังคงมุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาใน
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมเป็นหลัก  โดยให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ให้เกิดการพัฒนาในบนความพอเพียง พอประมาณ มีความ
สอดคล้องอย่างมีเหตุผล  อย่างสมดุล ภายใต้ความรู้และเป็นอย่างมีคุณธรรมจรรยา  ทั้งนี้มุ่งการพัฒนา ที่ไม่
ท าลายวัฒนธรรมดั่งเดิมของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งมุ่งสร้างให้ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง การพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเครือข่ายภายในชุมชนท้องถิ่น และภายนอก
ท้องถิ่น 
 
  4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
   4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น  ขาดความคล่องตัวเนื่องจากการแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ก าหนดรูปแบบให้
เป็นรูปแบบการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนเป็นแบบยาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นซึ่งมีความ
เคลื่อนไหวตลอดเวลา ทั้งปัจจัยด้านการเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ  การก าหนดรูปแบบการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้เวลาและกระบวนการที่ยากจึงท าให้ปัญหาเร่งด่วน ไม่สามารถตอบสนอง
ปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ซึ่งอาจท าให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนและส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้  
   4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 
   2. การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสร้างความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น  ดังนั้นการพัฒนาท้องถิ่นจ าเป็นต้องค านึงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของคน
ในท้องถิ่น รวมทั้งมุ่งให้การพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม  ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาล
ต าบลห้างฉัตร  ได้ค านึงถึงผลกระทบของการพัฒนาอันมีผลท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม                 
จึงท าให้มีการก าหนดทิศทางในการพัฒนาโดยค านึงถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วย ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มีการแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมาจากภาคประชาชนในการตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและขอ้มูลพื้นฐาน 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพฒันาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม  
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับที่ 7) 

ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม  
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับที่ 7) 
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 

 


