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บทที ่3 
การวเิคราะห์ศักยภาพการพฒันาเทศบาล 

1.หลกัและแนวคิดในการจัดท าแผนพฒันา 
1.1 การพฒันาตามนโยบายของรัฐบาล     
ก.นโยบายเร่งด่วน  16 ข้อ 

1. สร้างความปรองดองสมานฉนัทข์องคนในชาติและฟ้ืนฟู 
2. ก าหนดใหก้ารแกไ้ขและป้องกนัปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”  
3. ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยา่งจริงจงั  
4. ส่งเสริมใหมี้การบริหารจดัการน ้าอยา่งบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นท่ีชลประทาน  
5. เร่งน าสันติสุขและความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนกลบัมาสู่พื้นท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ 
6. เร่งฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์และพฒันาความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้นและนานาประเทศ  
7. แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผูป้ระกอบการเน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อและราคา
น ้ามนัเช้ือเพลิง 
8. ยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชน โดยเพิ่มก าลงัซ้ือภายในประเทศ สร้างสมดุลและความ
เขม้แขง็อยา่งมีคุณภาพใหแ้ก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 
9. ปรับลดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
10. ส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้ถึงแหล่งเงินทุน  
11. ยกระดบัราคาสินคา้เกษตรและใหเ้กษตรกรเขา้ถึงแหล่งเงินทุน  
12. เร่งเพิ่มรายไดจ้ากการท่องเท่ียวทั้งในและนอกประเทศ 
13. สนบัสนุนการพฒันางานศิลปหตัถกรรมและผลิตภณัฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลกัษณ์และการ
ผลิตสินคา้ในทอ้งถ่ิน 
14. พฒันาระบบประกนัสุขภาพ  
15. จดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตใหแ้ก่โรงเรียน  
16. เร่งรัดและผลกัดนัการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีส่วนร่วมอยา่งกวา้งขวาง  

ข.นโยบาย 4 ปี ( 7 ข้อ) 
1. นโยบายความมัน่คงแห่งรัฐ 
2. นโยบายเศรษฐกิจ 
3. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ 
4. นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
5. นโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวจิยั และนวตักรรม 
6. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
7. นโยบายการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
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1.2 การพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 (พ.ศ.2555-2559) 
ก.วสัิยทัศน์ประเทศไทย 

มุ่งพฒันาสู่  “ สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนัต่อ
การเปล่ียนแปลง ”  
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ 
1.ยทุธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

(1)การสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุ้กคนในสังคมไทยควบคู่กบัการเสริมสร้างขีด 
ความสามารถในการจดัการความเส่ียงและสร้างโอกาสในชีวติใหแ้ก่ตนเอง 
(2)การจดับริการทางสังคมใหทุ้กคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เนน้การสร้างภูมิคุม้กนัระดบัปัจเจก  
และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจในการพฒันาประเทศ  
(3)การเสริมสร้างพลงัใหทุ้กภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชี้วติในสังคมและมีส่วนร่วมใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอ้ยา่งมีคุณค่าและศกัด์ิศรี 
(4)การสานสร้างความสัมพนัธ์ของคนในสังคมใหมี้คุณค่าร่วมและตระหนกัถึงผลประโยชน์ของ
สังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผน่ดินท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบ
และการรับผดิชอบท่ีรัดกุม 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งย ัง่ยนื  
  (1)การปรับโครงสร้างและการกระจายตวัประชากรให้เหมาะสม 
  (2)การพฒันาคุณภาพคนไทยใหมี้ภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง 
  (3)การส่งเสริมการลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพอยา่งเป็นองคร์วม 
  (4)การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  (5)การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสังคม 
 3.ยทุธศาสตร์ความเขม้แขง็ภาคเกษตร ความมัน่คงของอาหารและพลงังาน 
  (1)การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรใหเ้ขม้แขง็และย ัง่ยนื 
  (2)การเพิ่มประสิทธิภาพและศกัยภาพการผลิตภาคเกษตร 
  (3)การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 
  (4)การสร้างความมัน่คงในอาชีพและรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร 
  (5)การสร้างความมัน่คงดา้นอาหารและพฒันาพลงังานชีวภาพในระดบัครัวเรือนและชุมชน 

(6)การปรับระบบบริหารจดัการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน 
4.ยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและย ัง่ยนื 

(1)การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพฒันาท่ีมีคุณภาพและย ัง่ยนื 
(2)การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม 
(3)การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัท่ีมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 
(4)การบริหารจดัการเศรษฐกิจส่วนรวมอยา่งมีเสถียรภาพ 
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5.ยทุธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม 
(1)การพฒันาความเช่ือมโยงดา้นการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใตก้รอบความร่วมมือใน 
อนุภูมิภาคต่างๆ 
(2)การพฒันาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบัอนุภูมิภาค 
(3)การสร้างความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
(4)การเขา้ร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหวา่งประเทศและภูมิภาคภายใตบ้ทบาทท่ีสร้างสรรค ์ 
เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหวา่งประเทศในเวทีโลก 
(5)การสร้างความเป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยก์าร 
เคล่ือนยา้ยแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 
(6)การมีส่วนร่วมอยา่งส าคญัในการสร้างสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวติ ป้องกนัภยัจากการ 
ก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภยัพิบติั และการแพร่ระบาดของโรคภยั 
(7)การเสริมสร้างความร่วมมือท่ีดีระหวา่งประเทศในการสนบัสนุนการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจอยา่งมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือ
กบัองคก์รระหวา่งประเทศท่ีไม่แสวงหาก าไร 
(8)การเร่งรัดการใชป้ระโยชน์จากขอ้ตกลงการคา้เสรีท่ีมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ 
(9)การส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐาน
ความร่วมมือในการพฒันาภูมิภาค 
(10)การปรับปรุงและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของภาคีการพฒันาภายในประเทศตั้งแต่ระดบั
ชุมชนทอ้งถ่ิน 

6.ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
 (1)การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 (2)การปรับกระบวนทศัน์การพฒันาและขบัเคล่ือนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น 

เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต ่าและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
(3)การยกระดบัขีดความสามารถในการรองรับและปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
เพื่อใหส้ังคมมีภูมิคุม้กนั 
(4)การเตรียมความพร้อมรองรับกบัภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
(5)การสร้างภูมิคุม้กนัดา้นการคา้จากเง่ือนไขดา้นส่ิงแวดลอ้มและวกิฤตจากการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ 
(6)การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวขอ้งกบักรอบความตกลงและ
พนัธกรณีดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ 
(7)การควบคุมและลดมลพิษ 
(8)การพฒันาระบบการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหมี้ประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและเป็นธรรมอยา่งบูรณาการ 
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1.3 การพฒันาตามยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดั (พ.ศ.2557-2560) 
ก.วสัิยทัศน์จังหวดัน่าน 

“เมืองแห่งความสุข  ธรรมชาติสมบูรณ์ แหล่งท่องเท่ียวหลากหลาย พร้อมมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน” 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดั 
  1. บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 

1.1 จ านวนพื้นท่ีท่ีบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ใหเ้กิดความอุดมสมบูรณ์อยา่งย ัง่ยนืเพิ่มข้ึน 

2. พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพเศรษฐกิจการคา้ การลงทุนและการท่องเท่ียว 
  2.1 เสริมสร้างสภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวกใหเ้อ้ือต่อการพฒันา 

2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้ทางการเกษตรปลอดภยั 
2.3 พฒันาเมืองและชุมชนให้เป็นเมืองท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
2.4 เสริมสร้างคุณภาพคนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   2.5 ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
3. พฒันาและยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชนใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวติชุมชนตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3.1 เยาวชนมีจิตส านกัรักบา้นเกิด สืบทอดประเพณี วฒันธรรม 

3.2 ประชาชนและผูรั้บบริการจากกลุ่มประเทศอาเซ่ียนไดรั้บการดูแลดา้นสุขภาพตามสิทธิและ
บริการท่ีมีคุณภาพ 
3.3 ผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บการพฒันาคุณภาพชีวิต 

4. เสริมสร้างความสัมพนัธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจดัการเพื่อเตรียมความพร้อมในการ 
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 4.1 เสริมสร้างความสัมพนัธ์ชายแดนตลอดจนวางระบบบริหารจดัการเพื่อเตรียมความ 

พร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
4.2 จดัท าโครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด 
4.3 จดัท าขอ้มูลท่ีส าคญัของจงัหวดัและจดัท าโครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศ 
ไทยสู่การปฏิบติั พร้อมทั้งเช่ือมโยงขอ้มลท่ีส าคญับนเวบ็ไซตก์ลาง 
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1.4  การพฒันาตามยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัน่าน  
(พ.ศ.2555-2559) 

1.ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 พฒันาเส้นทางคมนาคมในจงัหวดัใหไ้ดม้าตรฐาน ครอบคลุม และทัว่ถึง 
1.2 พฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยา่งทัว่ถึง 
1.3 พฒันาระบบผงัเมืองขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  2.ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
   2.1 พฒันาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร 
   2.2 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพของประชาชนใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน พฒันาความเขม้แขง็ของ 

เศรษฐกิจชุมชนท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี 
2.3 ส่งเสริมและพฒันาฝีมือแรงงานใหมี้ทกัษะ มีงานท า 
2.4 ส่งเสริมการตลาดและพฒันาผลิตภณัฑสิ์นคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ 
2.5 พฒันาและปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว 
2.6 พฒันาบุคลากร การบริการ และการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว 
2.7 การแกไ้ขปัญหาความยากจน และการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
2.8 ส่งเสริมและสนบัสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย ์
2.9 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 2558 

3.ดา้นการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
3.1 สนบัสนุนและส่งเสริมการจดัการศึกษา 
3.2 สนบัสนุนและส่งเสริมกิจการดา้นสาธารณสุข 
3.3 ส่งเสริมการจดัสวสัดิการ การกีฬาและนนัทนาการแก่ประชาชน 
3.4 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ พฒันาคนใหมี้ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 
3.5 สนบัสนุนใหมี้การเฝ้าระวงั และแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งต่อเน่ือง 
3.6 สนบัสนุนส่งเสริมประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.7 การพฒันาความมัน่คงในการด ารงชีวติของประชาชน 
3.8 สนบัสนุนและส่งเสริมสถาบนัครอบครัวใหมี้ความเขม้แขง็ 

4.ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
4.1 อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู สนบัสนุน ส่งเสริมและบูรณาการดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
4.2 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีโอกาสศึกษา คน้ควา้ วจิยัมรดกทางศิลปวฒันธรรมของ
จงัหวดัน่าน 
4.3 พฒันาแหล่งวฒันธรรม ศิลปวตัถุ และโบราณสถานภายในจงัหวดัน่าน 

5.ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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5.1 ส่งเสริม สนบัสนุน สร้างจิตส านึกในการอนุรักษจ์ดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  เพิ่มพื้นท่ีตน้น ้า 
5.2 ส่งเสริม สนบัสนุน เฝ้าระวงั และฟ้ืนฟูธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
5.3 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัธรรมชาติ 
5.4ส่งเสริม สนบัสนุน ใหเ้กิดการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั 

  6.ดา้นการบริหารจดัการและการบริการ 
6.1 สนบัสนุนใหมี้การประสานงานการพฒันาระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
บูรณาการร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน 
6.2 สนบัสนุน ส่งเสริมงานป้องกนับรรเทาสาธารณภยัใหมี้ประสิทธิภาพ 
6.3 พฒันาสมรรถนะองคก์รใหมี้ความเหมาะสมตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาเมือง การบริหาร และดา้นบุคลากร 
6.5 จดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์และเคร่ืองจกัรกลท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานของทอ้งถ่ิน 
6.6 ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานขององคก์รภาคเอกชน องคก์รชุมชนและ
เครือข่ายภาคประชาชน 

7.ดา้นการจดัการวถีิชีวิตชุมชนพื้นท่ีตน้น ้า 
   7.1 สนบัสนุนใหใ้ชแ้ผนท่ีชุมชนทอ้งถ่ินในการวางแผนจดัการชุมชน 

7.2 สนบัสนุนใหมี้การจดัการพื้นท่ีท าการเกษตร พื้นท่ีอยูอ่าศยั และการถือครองท่ีดินท่ี
เหมาะสมกบัพื้นท่ีป่าตน้น ้า 
7.3 สนบัสนุนใหเ้กิดความร่วมมือแบบสหการเพื่อสร้างความร่วมมือในการจดัการ
ทรัพยากรของพื้นท่ีลุ่มน ้า 

1.5  การพฒันาตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลปัว 
  วสัิยทัศน์การพฒันา 

ยดึมัน่การพฒันา           รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี    
   วถีิชีวติชุมชน      พฒันาการศึกษา  
   เพื่อเตรียมพร้อมสู่เมืองด่านหนา้    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

นโยบายการบริหารราชการและการพฒันาเทศบาล   6   ด้าน  ประกอบด้วย 
1. นโยบายการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

        1.1  ส่งเสริมและสนบัสนุนการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน ้า 
      1.2  ด าเนินการขยายไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟก่ิง)ใหท้ัว่ถึง 
     1.3  ส่งเสริมและสนบัสนุนการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณท่ีสาธารณะในเขตเทศบาล 
      1.4  จดัหาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคใหเ้พียงพอทุกหมู่บา้น 
      1.5 ปรับปรุง ซ่อมแซม  พนงักนัตล่ิงและล าเหมืองใหเ้ป็นคอนกรีต 
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2.  นโยบายการพฒันาด้านเศรษฐกจิ 
      2.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนกลุ่มอาชีพทุกหมู่บา้น 
      2.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนเศรษฐกิจฐานราก 
      2.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัท าปุ๋ยชีวภาพและเกษตรอินทรีย ์
      2.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  นโยบายการพฒันาด้านการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี 

        3.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาทุกระดบั 
      3.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหไ้ดม้าตรฐาน 
      3.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมส าหรับเยาวชน  ผูสู้งอายแุละประชาชนในทุกดา้น 
      3.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีสงกรานต ์
      ประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประเพณีแข่งเรือ  เป็นตน้ 
      3.5 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกท่ีดีในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม  จริยธรรม และ  
      ประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 
4.  นโยบายการพฒันาด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาเคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
4.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนการฝึกอบรม  สมาชิก อปพร.พร้อมการจดัหาเคร่ืองแบบและ
อุปกรณ์ต่างๆท่ีจ าเป็นในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

      4.3 ด าเนินการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดตามจุดล่อแหลมและตลาดสดเทศบาล 
      4.4 สนบัสนุนหอกระจายข่าวไร้สายทุกหมูบา้นในเขตเทศบาล 
5.  นโยบายการพฒันาด้านสังคม  สาธารสุขและส่ิงแวดล้อม 

        5.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
      5.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้และโรคระบาด  เป็นตน้ 
      5.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมผูสู้งอายแุละดูแลสุขภาพสายตาผูสู้งอาย ุ

5.4 ส่งเสริมและรณรงคใ์หป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากร 
ส่ิงแวดลอ้ม 

      5.5  ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกใหก้บัเยาวชนและประชาชน  เพื่อใหเ้กิดความรักและ 
             หวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

                    5.6 พฒันาและปรับปรุงตลาดสดเทศบาลใหส้ะอาด  ถูกสุขลกัษณะและทนัสมยัได ้
            มาตรฐาน 
      5.7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
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6.  นโยบายการพฒันาด้านการท่องเทีย่วและกฬีา 
        6.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการแข่งขนักีฬาในทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง 

      6.2 ปรับปรุงภูมิทศัน์และสวนสาธารณะในเขตเทศบาลใหเ้ป็นสถานท่ีออกก าลงักาย 
      6.3 ปรับปรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์ออกก าลงักายประจ าหมู่บา้นใหไ้ดม้าตรฐาน 
      6.4 พฒันาแหล่งท่องเท่ียวทั้งแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  ประวติัศาสตร์   วฒันธรรม 
             และแหล่งท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัวถีิชุมชน 
      6.5 ส่งเสริมและสนบัสนุนงานประเพณีทอ้งถ่ินต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 
      6.6 ส่งเสริมการบริการดา้นการท่องเท่ียว  เช่น  มีรถรางบริการน าเท่ียวในเขตเทศบาล 

 

2.  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีม่ีผลต่อการพัฒนา    
 2.1. การวเิคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนตามประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันา  

(1) ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

สภาพปัญหา ความต้องการ พืน้ทีเ่ป้าหมาย แนวโน้มของปัญหาในอนาคต 
-การคมนาคมท่ีสะดวกยงั
ไม่ทัว่ถึง 
-ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการยงัไม่
เพยีงพอ 
-การวางระบบผงัเมืองยงั
เกิดปัญหาและไม่ดีพอ 
 
 
 
 
 

-พฒันา ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน
และครอบคลุม 
-จดัระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการให้
เพียงพอ 
-จดัวางระบบผงัเมืองใหม่ 

-เขตเทศบาล 
-ชุมชน 13 แห่ง 

-เพิ่มข้ึน เน่ืองจากการขยายตวั
ของเมืองและชุมชน 
 

 
(2) ด้านเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว 

สภาพปัญหา ความต้องการ พืน้ทีเ่ป้าหมาย แนวโน้มของปัญหาในอนาคต 
 -รายไดน้อ้ย รายจ่ายสูง 
-วา่งงาน ขาดรายได ้
-ขาดการพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียว 

-สร้างงาน สร้างรายได ้
-ส่งเสริมอาชีพเสริม 
-การพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียว 

-ชุมชน 13 แห่ง 
-แหล่งท่องเท่ียว
ในเขตเทศบาล 

-เพิ่มข้ึน เน่ืองจากปัญหาดา้น
เศรษฐกิจและค่าครองชีพท่ี
สูงข้ึน 
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(3) ด้านการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

สภาพปัญหา ความต้องการ พืน้ทีเ่ป้าหมาย แนวโน้มของปัญหาในอนาคต 
-ขาดความรู้ความสนใจ
ในการป้องกนัและดูแล
สุขภาพ 
-ความสนใจในการ
พฒันาและใฝ่เรียนรู้มี
นอ้ย 
-ความมีส่วนร่วมมีนอ้ย
และชุมชนยงัไม่เขม้แขง็
พอ 
-ปัญหาอุบายมุขและส่ิง
เสพติดยงัมีอยู ่
 
 
 

-ส่งเสริมและสนบัสนุน
ดา้นสาธารณสุขใหม้ากข้ึน 
-สนบัสนุนการพฒันาและ
จดัการศึกษาใหค้รอบคลุม
ทุกกลุ่ม 
-ส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมในชุมชน 
-สนบัสนุนการป้องกนัและ
ปราบปรามอุบายมุขและส่ิง
เสพติดอยา่งต่อเน่ือง 

-ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก 
-โรงเรียนใน
เขตเทศบาล 
-ชุมชน 13 แห่ง 

-เพิ่มข้ึน เน่ืองจากจ านวน
ประชากรเพิ่มข้ึน ประกอบกบั
การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี 2558 จะท าใหมี้
ผูค้นหลัง่ไหลเขา้มาอาศยัอยู่
ในลกัษณะของประชากรแฝง
อีกจ านวนมาก 
 

 
(4) ด้านศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สภาพปัญหา ความต้องการ พืน้ทีเ่ป้าหมาย แนวโน้มของปัญหาในอนาคต 
-การฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณี ขาดความ
ต่อเน่ือง 
-ความมีคุณธรรม 
จริยธรรมของคนลดลง  

-ส่งเสริมการอนุรักษแ์ละ
ฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณี 
-สนบัสนุนการฝึกอบรม
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

-ชุมชน 13 แห่ง -เพิ่มข้ึน เน่ืองจากสภาพของ
ชุมชนใหญ่ข้ึน 

 
(5) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

สภาพปัญหา ความต้องการ พืน้ทีเ่ป้าหมาย แนวโน้มของปัญหาในอนาคต 
 -ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือม
โทรมและถูกท าลาย 
-ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู
มีปริมาณเพิ่มข้ึน 
-ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติมียงัมี
นอ้ย 
 
 
 

-การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
-การก าจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลูอยา่งถูก
หลกัสุขาภิบาล 

-เขตเทศบาล 
-ชุมชน 13 แห่ง 

-เพิ่มข้ึน เน่ืองจากการเพิ่มข้ึน
ของประชากรและภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติ 
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(6) ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

สภาพปัญหา ความต้องการ พืน้ทีเ่ป้าหมาย แนวโน้มของปัญหาในอนาคต 
 -การบูรณาการร่วมกนัของ
หน่วยงานมีนอ้ย 
-การพฒันาบุคลากรมีนอ้ย 
-เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้
ทนัสมยัยงัมีไม่เพียงพอต่อ
การบริการและปฏิบติังาน 
 
 
 
 
 

-ประสานและบูรณาการ
การด าเนินงาน 
-การเพิ่มศกัยภาพและ
ทกัษะความรู้
ความสามารถใหแ้ก่
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 
-จดัหาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท่ี้ทนัสมยัให้
เพียงพอ 

-หน่วยงานใน
พื้นท่ีหรือท่ี
เก่ียวขอ้ง 
-เทศบาล 

-เพิ่มข้ึน เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

 
 
2.2  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
เทศบาล ด้วยเทคนิค SWOT  Analysis 
  1.  จุดแข็งและโอกาสทีเ่อือ้ต่อการพฒันา   
  (1) เป็นศูนยก์ลางของการคมนาคมท่ีมีการเช่ือมต่อรอบดา้นและทางผา่นไปยงัต่างอ าเภอ คือ อ าเภอ
ท่าวงัผา อ าเภอสันติสุข อ าเภอบ่อเกลือ อ าเภอเชียงกลาง และเป็นทางผ่านไปยงัต่างประเทศ คือ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงเอ้ือต่อการด าเนินโครงการพฒันาดา้นต่าง ๆ เน่ืองจากมีความสะดวก และปลอดภยั
ในการติดต่อ การสัญจร การขนถ่ายสินคา้ และอ่ืน ๆ 
  (2) เป็นศูนยร์วมของส่วนราชการต่าง ๆ สถาบนัการศึกษา  การสาธารณสุข  สถาบนัการเงิน บริษทั 
ห้างร้าน แหล่งการพาณิชย ์การลงทุน และการอุตสาหกรรม ซ่ึงเอ้ือต่อการด าเนินโครงการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ  
สังคม และการท่องเท่ียว อีกทั้ง การบูรณาการแผนงานโครงการต่างๆ อนัน าไปสู่การด าเนินงานพฒันาและแกไ้ข
ปัญหาความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
  (3)  เป็นศูนยก์ลางของการจดังานวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน และงานเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานลอย
กระทง งานบวงสรวงพญาผานอง งานเทศกาลสงกรานต ์ งานประเพณีไทล้ือ  งานแห่เทียนพรรษา งานประเพณี
เรือแข่ง งานกวาง  ประกอบกบั มีโบราณสถานท่ีเป็นศิลปะลา้นนาท่ีคงความงดงาม คือ วหิารวดัตน้แหลง พระธาตุ
วดัเบง็สกดั ซ่ึงเอ้ือต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียว การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม จารีตประเพณีใหค้งอยูสื่บไป 
  (4)  เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรท่ีส าคญั อาทิ พืชผกั ไมผ้ล ไผ่รวก ขา้วโพด ถัว่ลิสง 
ยาสูบ  ฯลฯ ซ่ึงเอ้ือต่อการพฒันาดา้นการส่งออกผลิตผลทางการเกษตร  อนัเป็นโอกาสในการเพิ่มรายไดใ้ห้แก่
เกษตรกร  และเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชนในเขตเทศบาลโดยรวม 
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  2.  จุดอ่อนและอุปสรรค (ข้อจ ากดั) ในการพฒันา 
 (1) เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพท าเกษตรกรรมและมีการใช้สารเคมีเป็นจ านวนมาก  
ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมโดยภาพรวม โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพของเกษตรกรและ
ผูบ้ริโภค  ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ ปัญหาดินเส่ือมสภาพ  และอ่ืนๆ ท่ีตามมา ท าให้ตอ้งสูญเสียงบประมาณ
ในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก 
  (2) สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศท่ียงัประสบกบัปัญหาหลายดา้น อาทิ ค่าครองชีพของ
ประชาชนสูง ราคาผลิตผลทางการเกษตรตกต ่า  ราคาสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีสูงข้ึนทุกวนั   ประกอบกบั
สถานการณ์ดา้นการเมืองการปกครองระดบัชาติท่ีไม่มีเสถียรภาพ  ท าให้ส่งผลกระทบต่อการพฒันาทุกดา้น
ในชุมชน   
  (3) สภาพของสังคมปัจจุบนัท่ีตอ้งเผชิญกบัปัญหารอบดา้น  อาทิ  ค่าครองชีพสูง  การหยา่ร้าง 
ยาเสพติด ฯลฯ ซ่ึงถือเป็นเร่ืองท่ีมีความละเอียดอ่อนและตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแกไ้ข  และส่ิงเหล่าน้ี
เป็นตน้เหตุของการก่อเกิดปัญหาอ่ืนตามมา    
        (4) เน่ืองจากมีพื้นท่ีการเกษตรและบา้นเรือนของประชาชนส่วนหน่ึงตั้งอยู่ใกลริ้มฝ่ังล าน ้ าปัว 
และล าน ้ าขวา้ง ท าให้ช่วงฤดูฝนตอ้งประสบกบัปัญหาอุทกภยัเป็นประจ าทุกปี  ก่อให้เกิดความเสียหายและ
เดือดร้อนแก่ประชาชน ซ่ึงตอ้งสูญเสียงบประมาณสูงในการช่วยเหลือ ซ่อมแซม และฟ้ืนฟูความเสียหายท่ี
เกิดข้ึน 
        (5) เป็นศูนยร์วมของสถานบนัเทิง อาทิเช่น ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ ร้านเกมส์  ก่อให้เกิด
ปัญหาแห่งมัว่สุ่ม  อบายมุข ซ่ึงสร้างความเดือนร้อนใหก้บัประชาชนในพื้นท่ี 
   จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แมจ้ะมีจุดอ่อนอยู่บางประการ แต่ศกัยภาพโดยรวมแล้ว เทศบาล
ต าบลปัว ยงัสามารถด าเนินการพฒันาในด้านต่าง ๆ อนัเป็นการแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชนไดดี้ในระดบัหน่ึง ซ่ึงเป็นการยกระดบัและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน แต่ทั้งน้ี
มีความจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน 
เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการต่างๆ  ในรูปแบบของการบูรณาการแผนงาน โครงการ จึงจ าเป็นตอ้ง
ก าหนดกรอบยทุธศาสตร์การพฒันา เพื่อใหก้ารด าเนินการพฒันาเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
    


