
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 
****************************** 

ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

     ๑.  ด้านกายภาพ 

           ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

     ตั้งอยู่เลขที่  ๓๔๐  หมู่ที่  ๔  บ้านห้วยเจริญราษฎร์  ต าบลเจริญราษฎร์  อ าเภอแม่ใจ   
จังหวัดพะเยา  ห่างจากอ าเภอแม่ใจ  ๒  กิโลเมตร 

  ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

       เป็นที่ราบสูง  และที่ราบลุ่มเหมาะแก่การท าการเกษตรกรรม  และมีภูเขาดอยหลวง           
เป็นแนวยาวทางทิศตะวันตก      

  ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

     ๑)  ฤดูร้อน  อยู่ในระหว่างเดือนมีนาคม  ถึงเดือนเมษายน  อากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน  
     ๒)  ฤดูฝน  อยู่ในระหว่างเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม  ฝนตกซุกหนาแน่น  

ในเดือนพฤษภาคม  และเดือนกันยายนปริมาณน้ าฝนบางแห่งอยู่ในเกณฑ์ดี  บางแห่งแห้งแล้งจนไม่สามารถ 
ท านาได้  

     ๓)  ฤดูหนาว  อยู่ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อากาศจะหนาวจัด 
ในเดือนธันวาคมและมกราคม  

  ๑.๔  ลักษณะของดิน 

       ดินในต าบลเจริญราษฎร์ส่วนใหญ่เป็นดินดีสามารถใช้เพาะปลูกได้แต่มีส่วนน้อยที่เป็น  
ดินลูกรังปนทรายซึ่งไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก 

  ๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 

     ๑)  หนองเล็งทราย  เป็นแหล่งประมงน้ าจืดที่รองจากกว๊านพะเยาอยู่ในเขตอ าเภอแม่ใจ       
มีเนื้อที่ประมาณ  ๔,๐๐๐  ไร่  ซึ่งมีส่วนหนึ่งอยู่ในเขตบ้านสันสลี  หมู่ที่  ๗  ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จาก    
หนองเล็งทรายในการเพาะปลูก  และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  

     ๒)  อ่างเก็บน้ าแม่ใจ  ที่ตั้งบ้านสันม่วงใหม่  หมู่ที่  ๖  ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาเขตอุทยาน         
ดอยหลวง  มีพ้ืนที่จุน้ าได้  ๔.๗  ล้านลูกบาศก์เมตร  เส้นทางเข้าสู่อ่างเริ่มจากทางเข้าหมู่บ้านสันม่วงใหม่
ระยะทางประมาณ  ๔  กิโลเมตร  เส้นทางเข้าสู่อ่างเก็บน้ าจะเป็นสวนลิ้นจี่ตลอดสองข้างทางซึ่งได้รับประโยชน์
จากอ่างเก็บน้ าแห่งนี้ในการผันน้ าเข้าสู่สวนลิ้นจี่ 

 

.../๑.๖  ลักษณะ... 

๒ 
 

  ๑.๖  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 



     ป่าไม้ในเขตต าบลเจริญราษฎร์ส่วนใหญ่เป็นป่าในหุบเขา  สภาพของป่าได้ถูกท าลาย   
โดยการตัดไม้ทั้งจากการกระท าของชาวไทยพ้ืนราบ  และชาวไทยภูเขา  ไม้ที่พบได้แก่ ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ไม้เต็ง 
ไม้รัง  ไม้กระบก  ไม้ตะเคียน  ไม้ตะเคียนหมู เป็นต้น 

      ๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

  ๒.๑  เขตการปกครอง 

      แบ่งการปกครองออกเป็น  ๘  หมู่บ้าน  ดังนี ้
หมู่ที่  ๑  บ้านป่าเมี่ยง      
หมู่ที่  ๒  บ้านพิจิตรพัฒนา     
หมู่ที่  ๓  บ้านต้นผึ้ง      
หมู่ที่  ๔  บ้านห้วยเจริญราษฎร์   
หมู่ที่  ๕  บ้านสันต้นม่วง    
หมู่ที่  ๖  บ้านสันม่วงใหม่    
หมู่ที่  ๗  บ้านสันสลี       
หมู่ที่  ๘  บ้านสันดอนแก้ว   

  ๒.๒  การเลือกตั้ง 

       แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น  ๒  เขต  ดังนี้ 
   เขตท่ี  ๑  ได้แก่ 

หมู่ที่  ๑  บ้านป่าเมี่ยง      
หมู่ที่  ๒  บ้านพิจิตรพัฒนา     
หมู่ที่  ๓  บ้านต้นผึ้ง      
หมู่ที่  ๔  บ้านห้วยเจริญราษฎร์   

   เขตท่ี  ๒  ได้แก่ 
หมู่ที่  ๕  บ้านสันต้นม่วง    
หมู่ที่  ๖  บ้านสันม่วงใหม่    
หมู่ที่  ๗  บ้านสันสลี       
หมู่ที่  ๘  บ้านสันดอนแก้ว   
 
 
 
 

.../๓. ประชากร... 
 

๓ 
 

      ๓.  ประชากร 

       ๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น  ๓,๘๖๑  คน  แยกเป็นชาย  ๑,๘๕๙  คน  หญิง  ๒,๐๐๒  คน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนหลังคาเรือน ชาย  (คน) 
หญิง  
(คน) 

รวม         
(ชาย/หญิง) 



๑ บ้านป่าเมี่ยง ๖๘ ๗๘ ๗๗ ๑๕๕ 

๒ บ้านพิจิตรพัฒนา ๖๓ ๖๖ ๖๔ ๑๓๐ 

๓ บ้านต้นผึ้ง ๓๖๒ ๔๐๐ ๔๓๓ ๘๓๓ 

๔ บ้านห้วยเจริญราษฎร์ ๓๖๐ ๔๐๓ ๔๔๕ ๘๔๘ 

๕ บ้านสันต้นม่วง ๒๒๙ ๒๘๘ ๒๘๒ ๕๗๐ 

๖ บ้านสันม่วงใหม่ ๒๓๐ ๑๘๒ ๒๐๒ ๓๘๔ 

๗ บ้านสันสลี ๑๓๑ ๑๙๗ ๑๘๗ ๓๘๔ 

๘ บ้านสันดอนแก้ว ๒๐๙ ๑๙๗ ๑๘๗ ๓๘๔ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๖๕๒ ๑,๘๕๙ ๒,๐๐๒ ๓,๘๖๑ 

(หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ส านักงานทะเบียน กรมการปกครอง  อ.แม่ใจ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.../๔.  สภาพ... 
๔ 

 
      ๔.  สภาพทางสังคม 

  ๔.๑  การศึกษา 

     -  โรงเรียนประถมศึกษา  ๒  แห่ง  หมู่ที ่ ๓, ๕ 
       -  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  ๑  แห่ง 
       -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๒  แห่ง 
       -  จ านวนผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  ๑๙ 
       -  จ านวนผู้ที่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ  คิดเป็นร้อยละ  ๘๑ 

  ๔.๒  สาธารณสุข 

     -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเจริญราษฎร์  ๑  แห่ง  หมู่ที่  ๓  บ้านต้นผึ้ง 



     -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ  ๑๐๐ 

  ๔.๓  ยาเสพติด 

ในพ้ืนที่ยังมีผู้ขาย  และผู้เสพอยู่แต่ไม่มากนักโดยเฉพาะบ้านป่าเมี่ยง  หมู่ที่  ๑   
ซึ่งเป็นหมู่บ้านในพื้นที่สูงยากต่อการเข้าไปควบคุม   

  ๔.๔  การสังคมสงเคราะห์ 

  เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ได้ด าเนินการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ  และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสดังนี้ 
            -  ผู้สูงอายุ  จ านวน  ๗๔๔  คน 
            -  ผู้พิการ  จ านวน  ๑๖๐  คน 
            -  ผู้ป่วยเอดส์  จ านวน  ๕๑  คน 
            -  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาทางสังคม  จ านวน  ๑๓  คน   

      ๕.  ระบบบริการพื้นฐาน 

๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 

  เดินทางตามทางหลวงหมายเลข  ๑  พะเยา - เชียงราย  โดยตัวอ าเภอแม่ใจห่างจากตัว
จังหวัดประมาณ  ๒๒  กิโลเมตร  และตัวต าบลเจริญราษฎร์ห่างจากตัวอ าเภอไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง  ๒  
กิโลเมตร 

  ๕.๒  การไฟฟ้า 

จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขตเทศบาล  ๑,๔๕๖  ครัวเรือน  บ้านป่าเมี่ยง  หมู่ที่  ๑     
ไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากอยู่นอกเขตการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    

 

 
.../๕.๓  การประปา... 

๕ 
 
๕.๓  การประปา 

ประปาหมู่บ้าน  ๔  แห่ง  ก าลังด าเนินการขอเพ่ิมอีก  ๔  หมู่บ้าน 

  ๕.๔  โทรศัพท์ 

จ านวนบ้านที่มีโทรศัพท์  ๒๗๕  หลังคาเรือน  คิดเป็นร้อยละ  ๓๐  ของจ านวนหลังคาเรือน 

๕.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์               
การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์  ในต าบลเจริญราษฎร์ยังไม่มีหน่วยงานประจ าในพ้ืนที่ 

ต้องเดินทางไปใช้บริการต่าง ๆ ในตัวอ าเภอแม่ใจ  

      ๖.  ระบบเศรษฐกิจ 

           ๖.๑  การเกษตร 

  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวน  ท านา  และรับจ้างทั่วไป 

  ๖.๒  การประมง 



  ในพ้ืนที่ต าบลเจริญราษฎร์การท าประมงจะอยู่ที่บ้านสันสลี  หมู่ที่  ๗  ซึ่งมีหนองเล็งทรายที่ 
เป็นพ้ืนที่สาธารณะของต าบล  ส่วนใหญ่จะเป็นการท าประมงเพ่ือการยังชีพแบบพ้ืนบ้าน  เช่น  แห  เบ็ด  ยอ  
เป็นต้น 

  ๖.๓  การปศุสัตว์ 

  ประชาชนส่วนใหญ่เลี้ยงวัว  ควาย  โดยเฉพาะบ้านสันสลี  หมู่ที่  ๗  มีการเลี้ยงควาย        
เป็นจ านวนมาก  และยังเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยอีกด้วย 

  ๖.๔  การท่องเที่ยว 

           การท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนเพ่ือผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจจากท างานปกติ  ซึ่งจะมี
ความตึงเครียดของคนที่ท างานภายในอาคาร  ออฟฟิศ  ตึกสูงในตัวเมืองที่มีความสับสนวุ่นวาย  ตั้งแต่
การจราจร  เวลาเร่งรีบให้ถึงที่ท างานให้ตรงกับเวลาที่ก าหนด  ภาวะครอบครัว  พ่อแม่  ลูก  ต่างก็มีหน้าที่   
ต้องท าไม่มีเวลาที่จะพูดคุย  สิ่งเหล่านี้จึงควรมีการพักผ่อนบ้างการท่องเที่ยวจึงมีส่วนลดภาวะดังกล่าว  มี
สถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือพ้ืนที่ต่าง ๆ ในประเทศไทยตามภูมิภาค  ๔  ภาค  ในภาคเหนือ
จังหวัดพะเยาถือเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่หลายแห่งทั้งที่เป็นโบราณสถาน  แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ  ประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิต  เป็นต้น  

 
 
 
 
 

.../สว่นที่  ๒... 
๖ 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

     ๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

      ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
๑)  ยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์  “ม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน”  ที่ต้องการให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  คนไทยมีความสุข  อยู่ดี  กินดี  สังคมมีความมั่นคง  เสมอภาค  และเป็นธรรม 
ประกอบด้วย  ๕  ยุทธศาสตร์  ได้แก่  

(๑)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
(๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐  ปี   
๑.๑  ด้านความม่ันคง  

 (๑)  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก  และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    



(๒)  ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ  และพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปชั่น  
สร้างความเป็นธรรม  เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  

(๓)  การรักษาความมั่นนคงภายใน  และความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดน  และชายฝั่งทะเล 

(๔)  การพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  และความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ      
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพ่ือป้องกัน  และแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕)  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ  สร้างความร่วมมือกับประเทสเพ่ือนบ้าน  และมิตรประเทศ  

(๖)  การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติ  และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๗)  การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน  

๑.๒  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

(๑)  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ   
(๒)  การพัฒนาภาคการผลิต  และบริการ  เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง  ยั่งยืน  และ

ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

.../ (๓)  การพัฒนา... 
๗ 

 
(๓)  การพัฒนาผู้ประกอบการ  และเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  ยกระดับ

ผลิตภาพแรงงาน  และพัฒนา  SMEs  สู่สากล 
(๔)  การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ  และเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และ

พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
(๕)  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง  ความม่ันคง  และพลังงาน  ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการวิจัยและพัฒนา   
(๖)  การเชื่อมโยงกับภูมิภาค  และเศรษฐกิจโลก  สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา

ประเทศ  ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

๑.๓  ด้านการพัฒนา  และเสริมสร้างศักยภาพคน  
(๑)  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
(๒)  การยกระดับการศึกา  และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม  และทั่วถึง 
(๓)  ปลูกฝังระเบียบ  วินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔)  การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕)  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

๑.๔  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค  และเท่าเทียมกันทางสังคม  
(๑)  สร้างความม้ันคง  และการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ  และสังคม 
(๒)  พัฒนาระบบบริการ  และระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓)  มีสภาพแวดล้อม  และนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔)  สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  ทุนทางวัฒนธรรม  และความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
(๕)  พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๑.๕  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  



(๑)  จัดระบบอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒)  วางระบบบริหารตัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง  ๒๕  ลุ่มน้ า  เน้นการรปรบัระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓)  การพัฒนา  และใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔)  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕)  การร่วมลดปัญหาโลกร้อน  และปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖)  การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์  และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๑.๖  ด้านการปรับสมดุล  และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑)  การปรับปรุงโครงสร้าง  บทบาท  ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒)  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

.../ (๓)  การพัฒนา... 
๘ 

(๓)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคน  และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔)  การต่อต้านการทุจริต  และประพฤติมิชอบ 
(๕)  การปรับปรุงกฎหมาย  และระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย  เป็นธรรม  และเป็นสากล 
(๖)  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗)  ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้  และรายจ่ายของภาครัฐ 

           ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒                 
(พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒  เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ  ๕  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ดังนั้น       
ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒  จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  มีความม่ันคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืนด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี  ๒๕๗๙  ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ  ๒๐  ปี  เป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับ  ๑๒  มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์  และเป้าหมายการพัฒนา       
ที่ก าหนดภายใต้ระยะเวลา  ๕  ปีต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจาก
ภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ  และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยง
ในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา  ๕  ปีแรกของยุทธศาสตร์
ชาติระยะ  ๒๐  ปี  ทั้งนี้โดยได้ค านึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ         
ฉบับต่อ ๆ ไป  ดังนั้นการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ จึงก าหนดวัตถุประสงค์                
และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้  ดังนี้ 

เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒                  
     ๑.  การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
     ๑.  การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  และการสร้างสังคม

สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
     ๑.  การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
     ๑.  การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     ๑.  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  
การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน  และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง                 



     ๑.  ส่งเสริมด้านการวิจัย  และพัฒนา 
     ๒.  การพัฒนาผลิตภาพแรงงานฃ 
     (๓)  การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง  และพาณิชย์ดิจิตอล 
     (๔)  การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
     (๕)  การปรับโครงสร้างการผลิต 

.../การพัฒนา... 
๙ 

 
การพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย  และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

     (๑)  การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
     (๒)  การยกระดับคุณภาพการศึกษา  และเรียนรู้ให้มีคุณภาพเทาเทียม  และทั่วถึง 
     (๓)  การพัฒนาด้านสุขภาพ 
     (๔)  การสร้างสภาพแวดล้อม  และนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย 

การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

     (๑)  การยกระดับรายได้  และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
     (๒)  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน

ระดับปัจเจก   
     (๓)  การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร 
     (๔)  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 

การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค  และความเป็นเมือง 

     (๑)  การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง 
     (๒)  การพัฒนาด้านการขนส่ง  และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน 
     (๓)  การส่งเสริมการลงทุน  การค้าชายแดน  และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

     (๑)  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว 
     (๒)  การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     (๓)  การส่งเสริมการผลิต  การลงทุน  และการสร้างงานสีเขียว 
     (๔)  การจัดการมลพิษ  และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
     (๕)  การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
     (๖)  การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

และการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 

บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

     (๑)  การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ 
     (๒)  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
     (๓)  การสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสม 
     (๔)  การสร้างระบบตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

.../๑.๓  แผนพัฒนาภาค... 



๑๐ 
 

  ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
     ๑)  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  (เชียงราย – พะเยา – แพร่ – น่าน) 

       ยุทธศาสตร์ที่  ๑  พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า  การลงทุน  และโลจิสติกส์   
เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  และเตรียมความพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 

     ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การสรา้งความเข้มแข็ง  และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร 
และอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ 

     ยุทธศาสตร์ที่  ๓  พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม  การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ วัฒนธรรม  และสุขภาพ  เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

     ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  และบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

     ๒)  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของจังหวัดพะเยา   
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

     ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ส่งเสรมิการเกษตรปลอดภัย  และการค้า  การลงทุน   
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

      ยุทธศาสตร์ที่  ๒  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     ยุทธศาสตร์ที่  ๓  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
     ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ส่งเสรมิความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน  
     แนวทางการพัฒนา 

  ๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
     กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา 
“ท้องถิ่นเข้มแข็ง  แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย” 

ท้องถิ่น  ชุมชน  และหน่วยงานในท้องถิ่นมีการบริหารจัดการการท างานแบบบูรณาการ
ร่วมกันในการพัฒนาชุมชน  ท้องถิ่นเป็นแหล่งผลิตโดยหลักการเกษตรที่เหมาะสม  มีความปลอดภัย            
และผลผลิตทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดรายได้ที่สูงขั้นภายใต้การเชื่อมโยงศักยภาพการค้า  การลงทุน            
การท่องเที่ยว  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคง  วัฒนธรรม  เป็นท้องถิ่น  ชุมชนที่มีความ
เข้มแข็งภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน 

     ยุทธศาสตร์ที่  ๑  พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
       แนวทางการพัฒนา 

     ๑)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ  
การท่องเที่ยว  และการลงทุน 

     ๒)  พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าเพื่อประชาชน 
.../๓) พัฒนา... 

๑๑ 
 
     ๓)  พัฒนา  สนับสนุน  และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  กิจกรรมการท่องเที่ยว 

อย่างยั่งยืน 
     ๔)  พัฒนาองค์ความรู้  ระบบการผลิตแบบครบวงจรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร

และเพ่ิมศักยภาพการประกอบอาชีพ  รวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน   ในระดับสากล 



     ยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม 
       แนวทางการพัฒนา 

     ๑)  พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     ๒)  อนุรักษ์  ส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     ๓)  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับเพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 
     ๔)  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน       
     ๕)  ส่งเสริมและสนับสนนุระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย                     

เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคง 
     ๖)  ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ  ประชาชนให้มีทักษะชีวิตเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
     ยุทธศาสตร์ที่  ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

       แนวทางการพัฒนา 
     ๑)  อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือความ

ยั่งยืน 
     ๒)  พัฒนาศักยภาพชุมชน  เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            

อย่างมีประสิทธิภาพ  
     ๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ  อปท. เพ่ือรับการสนับสนุนการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             
     ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     แนวทางการพัฒนา 
     ๑)  ปกป้อง  และเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  และเสริมสร้าง

ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
     ๒)  ปกป้องและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
     ๓)  เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชน  และพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย     

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ๔)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 

.../ยุทธศาสตร์... 
๑๒ 

 
     ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ส่งเสรมิการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

        แนวทางการพัฒนา 
     ๑)  บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
     ๒)  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้  และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ   
     ๓)  พัฒนาสมรรถนะขององค์กร  และบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่และมี

ประสิทธิภาพ 
     ๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการท างาน  และพัฒนาศักยภาพของ  อปท. 

 
  ๒.  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 



       ๒.๑  วิสัยทัศน์ 

เจริญราษฎร์เศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมเพรียงโครงสร้างพ้ืนฐาน  สืบสานงานประเพณี 

มีมาตรฐานงานสาธารณสุข  บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขประชาชน 
ต าบลแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 

     ๒.๒  พันธกิจ 

          ๑)  ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม  และได้มาตรฐาน 
๓)  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  สืบสานคุณค่า  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔)  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสาธารณสุข  รวมทั้งสร้างเสริม 
     สุขภาพอนามัยของประชาชน 
๕)  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ขยายโอกาสและให้ความคุ้มครองทางสังคม 
๖)  ส่งเสริมการศึกษาท้ังในระบบ  และนอกระบบให้ครอบคลุม 
๗)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

     ๒.๓  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

๑)  ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
๒)  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐาน 
๓)  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้รับการอนุรักษ์   
     ฟ้ืนฟูให้คงอยู่คู่สังคม 
๔)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิต  ความเป็นอยู่  และมีสุขภาพที่ดีข้ึน 
๕)  ประชาชนได้รับความเสมอภาคและเป็นธรรม 
๖)  ประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
๗)  ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากขึ้น 

.../๒.๔  ยุทธศาสตร์...  
๑๓ 

 
       ๒.๔  ยุทธศาสตร์ 

     ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
          ๑)  แผนงานการศึกษา 
          ๒)  แผนงานสาธารณสุข 
          ๓)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ 
          ๔)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

     ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
          ๑)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

     ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

          ๒)  แผนงานการเกษตร 
 ๓)  แผนงานเคหะ  และชุมชน 

     ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
          ๑)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 



          ๒)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
          ๓)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ 

     ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร 
          ๑)  แผนงานบริหารงานทั่วไป    

     ๒)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     ๓)  แผนงานเคหะ  และชุมชน 

     ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     ๑)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           

       ๒.๕  เป้าประสงค์ 

     ๑.  ประชาชนมีการศึกษา  และสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น 
     ๒.  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีได้รับการสืบทอดให้คงอยู่สืบไป 
     ๓.  ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับการสงเคราะห์อย่างเท่าเทียมกัน 
     ๔.  ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
     ๕.  ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 
     ๖.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และบริหารจัดการ 
 อย่างมีส่วนร่วม 
     ๗.  สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการปกป้องและเทิดทูน 

.../๘.  สามารถ... 
๑๔ 

 
     ๘.  สามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที 
     ๙.  สถานการณ์ยาเสพติด  และปัญหาการค้าแรงงานลดลง 
     ๑๐. องค์กรมีงบประมาณเพียงพอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน         
  และบุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรได้ 
     ๑๑. ระบบคมนาคมขนส่ง  และแหล่งน้ าได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นตามมาตรฐานก าหนด 

       ๒.๖  ตัวช้ีวัด 

     ๑.  ประชาชนมีการศึกษาที่ดีข้ึน 
       ๒.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีข้ึน        

     ๓.  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีได้รับการสืบทอดให้คงอยู่สืบไป 
       ๔.  ประชาชนมีส่วนร่วมในกาพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     ๕.  ประชาชนได้รับการสงเคราะห์อย่างเท่าเทียมกัน 
     ๖.  ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
     ๗.  ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 
     ๘.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และบริหารจัดการ 
 อย่างมีส่วนร่วม 
     ๙.  สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการปกป้องและเทิดทูน 
     ๑๐. สามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที 
     ๑๑. สถานการณ์ยาเสพติด  และปัญหาการค้าแรงงานลดลง 
     ๑๒. องค์กรมีงบประมาณเพียงพอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน         
 และบุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรได้ 
     ๑๓. ระบบคมนาคมขนส่ง  และแหล่งน้ าได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นตามมาตรฐานก าหนด 



       ๒.๗  ค่าเป้าหมาย 

     ๑.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิต  และมีสุขภาพที่ดีขึ้น  ร้อยละ  ๙๐ 
       ๒.  ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  ร้อยละ  ๙๐ 
       ๓.  เพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ๔.  ปกป้องและเทิดทูนสถาบัน 

     ๕.  ป้องกัน  แก้ไขปัญหาสาธารณภัยอาชญากรรม  ยาเสพติด  และการค้าแรงงาน   
     ๖.  การด าเนินงานขององค์กรเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน            
 และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
     ๗.  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานและทั่วถึง 
 
 

.../๒.๘  กลยุทธ์... 
๑๕ 

 
     ๒.๘  กลยุทธ์ 

     ๑.  สร้างอาชีพ   
     ๒.  พัฒนาคุณภาพการศึกษา       
     ๓.  การให้บริการด้านสาธารณสุข   
     ๔.  ส่งเสริม  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
     ๕.  การสังคมสงเคราะห์ 
     ๖.  แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 
     ๗.  การด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
     ๘.  การส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน 
     ๙.  ปกป้อง  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
     ๑๐. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย   
     ๑๑. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเด็ก  เยาวชน   
     ๑๒. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
     ๑๓. พัฒนาบุคลากร  และการด าเนินงานขององค์กร 
     ๑๔. บริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๑๕. ปรับปรุงระบบคมนาคม 
     ๑๖. ปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค 

       ๒.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

       ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์มีความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาชาติ  นโยบายรัฐบาล  ซึ่งจะท าให้
การด าเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  และง่ายต่อการติดตามประเมินผล  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่าง ๆ 

๓.  การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา 
       ๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       (ใช้การวิเคราะห์  SWOT  Analysis/Demand  (Demand  Analysis)/Global  
Demand  และ  Trend  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย  การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 



     การพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  พื้นที่เป้าหมาย   
และคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
 
 
 

.../จุดแข็ง... 
๑๖ 

 
           จุดแข็ง  (Strength) 
       ๑.  พ้ืนที่เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์มีอาณาเขตใกล้กับศูนย์ราชการอ าเภอแม่ใจ   
ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ท าให้การติดต่อราชการสะดวกรวดเร็ว 

 

       ๒.  การคมนาคมมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  สายกรุงเทพ-เชียงราย   
ผ่านใจกลางต าบล 
       ๓.  พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีการปลูกสวนผลไม้ลิ้นจี่จ านวนหลายร้อยไร่ 
       ๔.  มีแหล่งน้ า  ได้แก่  อ่างเก็บน้ าแม่ใจ  อ่างเก็บน้ าห้วยคอกหมู  อ่างเก็บน้ าห้วยต้นยาง   
อ่างเก็บน้ าห้วยเหี้ย  หนองเล็งทราย  เหมาะสมกับการท าเกษตรกรรม 
       ๕.  ผู้น าท้องที่และผู้น าท้องถิ่นมีความสามัคคี 
       จุดอ่อน  (Weakness) 
       ๑.  งบประมาณมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน 
       ๒.  การจัดเก็บด้านภาษีต่าง ๆ มีบางหมู่บ้านลักษณะทางภูมิศาสตร์มีข้อกฎหมายยกเว้น 
ไม่ได้เสียภาษี  และยากต่อการติดต่อประสานงานราชการ 
       โอกาส  (Opportunity) 
       ๑.  สภาพภูมิศาสตร์ในเขตเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสมกับการ     
ท าเกษตรกรรม 
       ๒.  การคมนาคม  และการสัญจรต่าง ๆ  สะดวก  รวดเร็ว  ใกล้กับตัวจังหวัด 
       ๓.  เยาวชนมีความสามัคคีและมีความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะ  วัฒนธรรม 
       อุปสรรค  (Threat) 
       ๑.  ปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรราคาไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต  ได้แก่  ลิ้นจี่  ข้าว  
มันส าปะหลัง  ยางพารา 
       ๒.  ประชาชนขาดแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า 

       ๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

            ๑)  ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ได้แก่  การก่อสร้างถนน  คสล.  ถนนลูกรัง   
(ถนนทางการเกษตร)  แหล่งน้ าเพื่อการบริโภค - อุปโภค  และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  การขุดลอกล าห้วย     
ล าเหมือง  ไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด   
       ๒)  ปัญหาด้านสังคม  ได้แก่  การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์           
และผู้สูงอายยุังไม่ครอบคลุม 
       ๓)  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่  การอบรมอาชีพด้านต่าง ๆ เพื่อการสร้างงาน   
สร้างอาชีพให้กับประชาชนให้มีรายได้อย่างเพียงพอ 
       ๔)  ปัญหาด้านสาธารณสขุ  ได้แก่  การป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ  เช่น  โรค
ไข้เลือดออก  โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ  ยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างเต็มที่เนื่องจากเชื้อโรคมีการพัฒนาสายพันธุ์
ใหม่ยากแก่การควบคุม 



.../๕)  ปัญหา 
๑๗ 

 
       ๕)  ปัญหาด้านการศึกษา  ได้แก่  ค่านิยมในการส่งลูกไปเรียนในตัวอ าเภอ  และจังหวัด  
ท าให้โรงเรียนในพ้ืนที่มีเด็กเข้าเรียนน้อย 
       ๖)  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  ปัญหาอุทกภัย  ภัยแล้ง  ไฟป่า  
หมอกควัน  ขยะ  ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง 
       ๗)  การพัฒนาศาสนา  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  การส่งเสริมท านุบ ารุง
ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      


