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สวนที่ 1
บทนํา
ในการแปลงแผนยุ ท ธศาสตรก ารพั ฒ นาไปสู ก ารปฏิบั ติเ พื่อ แก ไขป ญ หาและความตอ งการของ
ประชาชนในทองถิ่น กลาวคือ แผนพัฒนาสามปเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขององคการบริหารสวน
ตําบลที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
ที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป
โดยจะมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
เปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่วาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา
หนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/
กิจกรรม ไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค และ
เปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตร ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน และวิสัยทัศนในที่สุด
นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป
กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป โดยนําโครงการ กิจกรรม จากแผนสามป ในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํา
งบประมาณเพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชนและเปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. เพื่อแปลงแผนยุทธศาสตรในแตละดานไปกําหนดเปนโครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
3. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปที่มีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ

1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
หลัง จากที่ไ ดมีก ารจัดทํ าแผนยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาแลว ขั้นตอนตอ ไปคือ การแปลงแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทําเปน
แผนพัฒนาสามป ซึ่งมีขั้นตอนการจัดทํา 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน
ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนในการจัดประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคความสําคัญและความจําเปนใน
การจัดทําแผนพัฒนาสามปเพื่อใหผูบริหารทราบถึงภารกิจและอนุมัติโครงการและกําหนดปฏิทินการทํางานไว
อยางชัดเจน เมื่อผูบ ริห ารอนุมัติแลวตองแจง โครงการที่ ไดรับ การอนุมั ติใหคณะกรรมการพัฒ นาตําบล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล หนวยงานภายในองคการบริหารสวนตําบลและประชาคม
ทราบ
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ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต. จะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและ
แนวทางการพัฒ นาจากแผนยุทธศาสตรก ารพัฒ นา พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ ปญ หาความตองการของ
ทองถิ่น และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
2) คณะกรรมการพัฒ นา อบต. จัดประชุม รวมกับสวนราชการที่เ กี่ยวของ เพื่อรวมกัน
พิจ ารณาคัด เลือ กยุ ท ธศาสตร ก ารพัฒ นา แนวทางการพั ฒ นาที่ ส มควรนํา มาใช เ ปน แนวทางการจัด ทํ า
แผนพัฒนาสามป เพื่อเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามป
3) พิจารณานําโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดําเนินการ
ของชุมชนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
สามป
4) จัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปใหมี ความ
เหมาะสม และจัดลําดับโครงการไวเพื่อทําแผนพัฒนาสามปในชวงถัดไปดวย
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวม
ขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป
2) การวิเคราะหขอมูล โดยคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนา อบต. สรุปผลการพัฒนาที่
ผานมาและนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต. ประชาคมตําบลและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
ประเมินการพัฒนาในปที่ผานมา
3) คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา โดยที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ประชาคมตําบลและ
หนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา/ความตองการของ
ประชาคมในหวงระยะสามป
4) จัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา โดยที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.
ประชาคมตําบลและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 4 โดยนําวัตถุประสงคและเปาหมายของยุทธศาสตรการพัฒนาและประเด็นหลัก
ในการพัฒนามาพิจารณาวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต.พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลอง
กับแนวทาง การพัฒนาในชวงสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ
งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษาหารายละเอียดของกิจกรรม
ที่จะดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามป เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต. จัดทํารางแผนพัฒนา อบต. สามป
และเสนอรางแผนพัฒนาสามป ตอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต. ประชาคมตําบล และหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณ
2) คณะกรรมการสนับ สนุนการจัดทําแผนพัฒ นา อบต. เสนอรางแผนพัฒ นาสามป ที่
ปรับปรุงแลวตอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.เพื่อพิจารณา
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ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
1) คณะกรรมการพัฒนา อบต. เสนอรางแผนพัฒนาสามป เพื่อใหนายกอบต. เสนอตอที่
ประชุมสภาอบต. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
2) เมื่อสภา อบต.อนุมัติแลวใหสง รางแผนพัฒ นาสามปใหนายกอบต. ประกาศใชแผนฯ
เพื่อ นําไปปฏิบัติ รวมทั้ ง แจง สภาอบต. คณะกรรมการจัดทํา แผนพัฒ นา คณะกรรมการสนับ สนุนการ
จัดทําแผน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้งประกาศให
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. เปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่จะชวยใหองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว สามารถดําเนินการ
พัฒนาไดบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
2. สามารถตอบสนองตอปญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง
3. เปนมาตรการที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนา
ตําบล 3 ป และการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปของทองถิ่น

1.5 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1. สภาพทั่วไป
- ที่ตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลหวยแกว ตั้งอยูในพื้นที่อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ตัง้ อยูทาง
เหนือของที่ทําการอําเภอภูกามยาว หางจากตัวอําเภอประมาณ 6 กิโลเมตร หางจากตัวจังหวัด เดินทาง
ตามทางหลวงหมายเลข 1202 ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 162 ตร.กม. หรือ 101,250 ไร
- ลักษณะภูมปิ ระเทศและอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศในเขตรับผิดชอบตําบลหวยแกว เปนพื้นที่ราบน้ําทวมถึง และมีที่ราบ
หุบเขาบางสวน พื้นที่สวนใหญเปนภูเขา มีแหลงน้ําธรรมชาติสายสําคัญที่หลอเลี้ยงชีวิตเกษตรของตําบล
หวยแกว 1 สาย (แมน้ําอิง) มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียง ประกอบดวย
ทิศเหนือ
ติดตอตําบลศรีโพธิ์เงิน
อําเภอปาแดด
จังหวัดเชียงราย
ทิศใต
ติดตอกับตําบลดงเจน
อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลแมปม
อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก ติดตอตําบลหวยลาน,ปาซาง
อําเภอดอกคําใต
จังหวัดพะเยา
- ลักษณะภูมิอากาศ
ตําบลหวยแกว มีลักษณะภูมิอากาศแบงออกได 3 ฤดู ประกอบดวย
1. ฤดูฝน
อยูในชวงเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนกันยายน
ฤดูฝนมีฝนตกมีฝนตกในปริมาณมากในชวงเดือนสิงหาคม
2. ฤดูหนาว
อยูในชวงเดือนตุลาคม
ถึงเดือนกุมภาพันธ
ฤดูหนาวมีอากาศหนาวจัดในเดือนธันวาคม อุณหภูมิต่ําสุดวัดไดที่ 10.8 องศาเซลเซียส
3. ฤดูรอน
อยูในชวงเดือนมีนาคม
ถึงเดือนพฤษภาคม
ฤดูรอนมีอากาศรอนจัดในเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดวัดไดที่ 39.5 องศาเซลเซียส
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- เขตการปกครอง
องคก ารบริ หารส ว นตํ า บลหว ยแก ว มีเ นื้ อที่ ป ระมาณ 162 ตารางกิโ ลเมตร หรื อ
101,250 ไร โดยแบงพื้นที่การปกครองออกเปน 17 หมูบาน
- จํานวนหมูบานและจํานวนประชากร
ประชากรขององคการบริหารสวนตําบลหวยแกว ประกอบดวยชาวไทยพื้นเมือง (ชาวเมือง
เหนือ) รอยละ 95 และอื่น ๆ รอยละ 5 มีจํานวนประชากร 8,418 คน แยกเปนชาย 4,140 คน แยก
เปนหญิง 4,378 คน มีความหนาแนน 51.96 คน/ตร.กม. จํานวนครัวเรือน 3,004 ครัวเรือน ขอมูลจาก
สํานักงานทะเบียนอําเภอภูกามยาว ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ตําบลหวยแกวประกอบดวย 17
หมูบาน และอยูในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหวยแกวทั้งหมด รายละเอียด ดังนี้
จํานวนประชากร
จํานวน
หมูที่
ชื่อหมูบาน
หมายเหตุ
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
1.
บานมวงคํา
203
237
268
505 ขอมูล ณ วันที่
2.
บานปาฝาง
211
282
292
574 4 มิถุนายน 2558
3.
บานหวยแกว
183
241
248
489
4.
บานหนองลาว
215
284
291
575
5.
บานอิงโคง
249
348
355
703
6.
บานหาดแฟน
235
320
330
650
7.
บานหวยทรายขาว
169
262
315
577
8.
บานกาดถีกลาง
144
203
212
415
9.
บานสันตนแหน
168
274
275
549
10. บานใหม
166
279
297
576
11. บานสันปาแดง
151
227
238
465
12. บานสันปาสาน
193
240
232
472
13. บานกาดถีใต
139
201
210
411
14. บานมวงคําใต
128
148
149
297
15. บานกาดถีเหนือ
148
239
252
491
16. บานหวยทรายขาว
154
203
253
456
17. บานใหมจําปา
148
152
161
313
รวม
3,004
4,140 4.378 8,418
หมายเหตุ : อายุไมเกิน 15 ป รอยละ 13.32 อายุ 15-60 ป รอยละ 67.42 และอายุ 60
ปขึ้นไป รอยละ 19.26 (ขอมูลจากจปฐ.ประจําป 2558)
2. สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
องคการบริหารสวนตําบลหวยแกว มีหนาที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ภายในตําบลใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีบทบาทเปนศูนยกลางบริหารปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิตใหกับประชาชนทั้งตําบลและประชาชนใกลเคียง
การนับถือศาสนา
- ศาสนาพุทธ
รอยละ 99.73
- ศาสนาคริสต
รอยละ 0.21

5
- ศาสนาอิสลาม
รอยละ 0.03
- ศาสนาซิกส
รอยละ 0.02
- อื่น ๆ
รอยละ 0.02
การประกอบอาชีพ
- เกษตรกรรม – ทํานา
รอยละ 51.02
- เกษตรกรรม – ทําไร
รอยละ 0.08
- เกษตรกรรม – ทําสวน
รอยละ 0.13
- เกษตรกรรม – ปศุสัตว
รอยละ 0.08
- รับราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
รอยละ 1.32
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รอยละ 0.08
- พนักงานบริษัท
รอยละ 0.31
- รับจางทั่วไป
รอยละ 15.42
- คาขาย
รอยละ 2.14
- ธุรกิจสวนตัว
รอยละ 0.81
- อาชีพอื่น ๆ
รอยละ 5.83
- กําลังศึกษา
รอยละ 17.66
- ไมมีอาชีพ
รอยละ 5.12
ขอมูล ด า นรายไดเ ฉลี่ย ครัวเรื อนในระดับ ตํา บล 53,709 บาท/ป/ คน รายละเอีย ด
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังตอไปนี้
- บานหาดแฟน
หมูที่ 6
เฉลี่ย 86,166 บาท/ป/คน
- บานหวยทรายขาว หมูที่ 7
เฉลี่ย 76,909 บาท/ป/คน
- บานกาดถี
หมูที่ 13
เฉลี่ย 64,450 บาท/ป/คน
- บานใหม
หมูที่ 10
เฉลี่ย 59,993 บาท/ป/คน
- บานมวงคํา
หมูที่ 1
เฉลี่ย 53,092 บาท/ป/คน
- บานหวยแกว
หมูที่ 3
เฉลี่ย 52,189 บาท/ป/คน
- บานอิงโคง
หมูที่ 5
เฉลี่ย 51,541 บาท/ป/คน
- บานสันปาแดง
หมูที่ 11
เฉลี่ย 50,782 บาท/ป/คน
- บานมวงคํา
หมูที่ 14
เฉลี่ย 50,172 บาท/ป/คน
- บานหวยทรายขาว หมูที่ 16
เฉลี่ย 49,258 บาท/ป/คน
- บานสันตนแหน
หมูที่ 9
เฉลี่ย 48,887 บาท/ป/คน
- บานกาดถี
หมูที่ 8
เฉลี่ย 48,219 บาท/ป/คน
- บานปาฝาง
หมูที่ 2
เฉลี่ย 45,868 บาท/ป/คน
- บานสันปาสาน
หมูที่ 12
เฉลี่ย 45,164 บาท/ป/คน
- บานหนองลาว
หมูที่ 4
เฉลี่ย 43,165 บาท/ป/คน
- บานจําปา
หมูที่ 17
เฉลี่ย 41,699 บาท/ป/คน
- บานกาดถี
หมูที่ 15
เฉลี่ย 38,702 บาท/ป/คน
ขอมูลดานรายจายเฉลี่ยครัวเรือนในระดับตําบล 36,452 บาท/ป/คน (เรียงลําดับจาก
มากไปหานอย)
- บานหวยทรายขาว หมูที่ 7
เฉลี่ย 64,194 บาท/ป/คน

6
หมายเหตุ

บานหาดแฟน
หมูที่ 6
บานกาดถี
หมูที่ 8
บานกาดถีใต
หมูที่ 13
บานมวงคําใต
หมูที่ 14
บานมวงคํา
หมูที่ 1
บานใหม
หมูที่ 10
บานหวยแกวหลวง หมูที่ 3
บานสันตนแหน
หมูที่ 9
บานกาดถีเหนือ
หมูที่ 15
บานปาฝาง
หมูที่ 2
บานสันปาแดง
หมูที่ 11
บานอิงโคง
หมูที่ 5
บานจําปา
หมูที่ 17
บานหนองลาว
หมูที่ 4
บานสันปาสาน
หมูที่ 12
บานหวยทรายขาว หมูที่ 16
: ขอมูลจากจปฐ ป พ.ศ. 2558

สถานประกอบการ
- ปมน้ํามัน
- โรงสีขาว
- รานขายของชํา
- โรงงานทําแปงขนมจีน
- ฟารมหมู
- อูซอมรถ
- ตลาดสด
- เสารับสงสัญญาณโทรศัพท
- ไปรษณีย
- รานอินเตอรเน็ต
- ทําอิฐประสาน
- ทําอิฐบล็อก
- โรงผลิตน้ําดื่ม
- รานจําหนายวัสดุอุปกรณการเกษตร
- รานจําหนายวัสดุอุปกรณกอสราง
- รีสอรท
- หอพัก
- รานอาหาร/คาราโอเกะ
- รานเสริมสวย

เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย

จํานวน
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

59,289
49,341
38,973
38,703
37,908
37,623
34,414
31,447
30,969
30,513
30,057
29,772
27,132
27,119
25,742
23,668

บาท/ป/คน
บาท/ป/คน
บาท/ป/คน
บาท/ป/คน
บาท/ป/คน
บาท/ป/คน
บาท/ป/คน
บาท/ป/คน
บาท/ป/คน
บาท/ป/คน
บาท/ป/คน
บาท/ป/คน
บาท/ป/คน
บาท/ป/คน
บาท/ป/คน
บาท/ป/คน

13
19
63
1
1
10
4
6
1
5
1
1
2
2
1
1
2
2
6

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
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กลุมอาชีพ
หมูที่ 1
1. กลุมเลี้ยงสุกร
หมูที่ 2
1. กลุมทําขาวเกรียบฟกทอง
2. กลุมเพาะเห็ดนางฟา-นางรม
3. กลุมผลิตภัณฑจากใยกลวย
4. กลุมเพาะเห็ด
5. กลุมเลี้ยงสัตว (ไก,สุกร)
6. กลุมเลี้ยงโค
7. กลุมปลูกผักอินทรีย
หมูที่ 3
1. กลุมทําน้ํายาอเนกประสงค
2. กลุมเลี้ยงไกพื้นเมือง
3. กลุมสตรีผูเลี้ยงจิ้งหรีด
4. กลุมทําไมกวาดผูสงู อายุ
5. กลุมเลี้ยงโคขุน
หมูที่ 4
1. กลุมเลี้ยงโค
2. กลุมผลิตดอกไมแหง
3. กลุมผลิตขาวนาปรัง
หมูที่ 5
1. กลุมเพาะเห็ดนางฟา
2. กลุมเย็บผา
3. กลุมเย็บหมวก
หมูที่ 6
1. กลุมเย็บผาอารมณดี
2. กลุมเย็บผา
หมูที่ 7
1. กลุมเลี้ยงโค
2. กลุมทํานา – ทําปุย
หมูที่ 8
1. กลุมเลี้ยงโคขุน (พันธุพื้นเมือง)
2. กลุมจักสานผักตบชวา
3. กลุมดอกไมประดิษฐ
หมูที่ 9

จํานวน

9

คน

”
”
”
”
”
”
”

9 คน
14 คน
15 คน
6 คน
40 คน
20 คน
10 คน

”
”
”
”
”

9
10
10
15
10

คน
คน
คน
คน
คน

”
”
”

15
9
4

คน
คน
คน

”
”
”

5
5
8

คน
คน
คน

”
”

10 คน
10 คน

”
”

6 คน
34 คน

”
”
”

10
30
10

คน
คน
คน
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1. กลุมปลูกแตงโม
”
2. กลุมปุย
”
3. กลุมปลาราทรงเครื่อง
”
4. กลุมไมกวาดดอกหญา
จํานวน
หมูที่ 10
1. กลุมเลี้ยงโค
”
2. กลุมเพาะเห็ดฟาง
”
หมูที่ 11
1. กลุมเลี้ยงสุกร
”
2. กลุมปลูกขาวโพด
”
หมูที่ 12
1. กลุมอาชีพเลี้ยงสุกรและไก
”
2. กลุมอาชีพผูผลิตเครื่องใชในครัวเรือน
”
3. กลุมปุย
”
5. กลุมเลี้ยงโคขุน
”
หมูที่ 13
1. กลุมเกษตรกรปลูกแตงโม
”
2. กลุมประดิษฐดอกไมแหง
”
3. กลุมถักโครเช
”
4. กลุมเย็บผา
”
หมูที่ 14
1. กลุมทําไมกวาด
”
2. กลุมเลี้ยงโค
”
3. กลุมทําขนม
”
4. กลุมเย็บหมวก
”
หมูที่ 15
1. กลุมเลี้ยงสุกร
”
2. กลุมเลี้ยงโคขุน
”
หมูที่ 16
1. กลุมเลี้ยงวัว
”
2. กลุมปลูกแตงโม – กระเทียม
”
3. กลุมไมกวาด
”
หมูที่ 17
1. กลุมเลี้ยงวัว (3 กลุม)
”
2. กลุมเลี้ยงสุกร
”
3. สภาพทางสังคม
ดานการศึกษาของประชากรในพื้นที่ตําบลหวยแกว
- ระดับสูงกวาปริญญาตรี
รอยละ 0.13
- ระดับปริญญาตรี
รอยละ 5.41

26
120
15
20

คน
คน
คน
คน

4
10

คน
คน

10 คน
10 คน
35
6
10
10

คน
คน
คน
คน

27
15
9
12

คน
คน
คน
คน

12
4
5
7

คน
คน
คน
คน

12
11

คน
คน

8
6
8

คน
คน
คน

15
4

คน
คน
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- ระดับอนุปริญญาหรือเทียงเทียบ
รอยละ 3.24
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รอยละ 11.56
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
รอยละ 12.96
- ระดับประถมศึกษา
รอยละ 48.49
- ระดับต่ํากวาประถมศึกษา
รอยละ 8.95
- ไมจบการศึกษา
รอยละ 9.26
ดานสถานศึกษา
- มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 4 แหง
เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษาปที่ 6 ไดแก โรงเรียนบานสันตนแหน โรงเรียนบาน
กาดถี โรงเรียนบานหวยทรายขาว และโรงเรียนบานมวงคํา ซึ่งมีจํานวนนักเรียนนอยมาก
- โรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 2 แหง
เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดแก โรงเรียนบานหวยแกว และโรงเรียนบานอิงโคง
- โรงเรียนมัธยม จํานวน 1 แหง
ไดแกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ตั้งอยูบานจําปา หมูท ี่ 17 เปดสอนตั้งแตระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนโรงเรียนประเภทประจํา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 6 ศูนย
- ไดรับการถายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน จํานวน 4 แหง คือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานมวงคํา หมูที่ 1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานอิงโคง หมูท ี่ 5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกาดถี หมูที่ 8 และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหม หมูที่ 10
- ไดรับการถายโอนจากกรมศาสนาจํานวน 1 แหง คือศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หวยแกว หมูที่ 3
- ไดรับการถายโอนจากสํานักงานประถมศึกษาแหงชาติ จํานวน 1 แหง ไดแก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานอิงโคง (อนุบาล 3 ขวบ) บานอิงโคง หมูท ี่ 6
- ครูผูดูแลเด็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหวยแกวทั้งหมด 13 คน
1) จบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 2 คน (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
เอกการบริหารการศึกษา) จํานวน 2 คน
2) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต เอกการศึกษาปฐมวัย)
จํานวน 10 คน
3) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1 คน
- ขอมูลดานอาคารสถานที่และจํานวนนักเรียน
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอิงโคง
- อาคารเรียน 1 หลัง อาคารประกอบอาหาร 1 หลัง ที่รบั ประทานอาหาร 1 หลัง
- จํานวนครูทั้งหมด 2 คน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 13 คน ชาย 5 คน หญิง 8 คน
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกาดถี
- อาคารเรียน 1 หลัง
- จํานวนครูทั้งหมด 3 คน จํานวนนักเรียนทัง้ หมด 26 คน ชาย 13 คน หญิง 13 คน
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมวงคํา
- อาคารเรียน 1 หลัง อาคารประกอบอาหาร 1 หลัง
- จํานวนครูทั้งหมด 2 คน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 12 คน ชาย 6 คน หญิง 6 คน
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4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหม
- อาคารเรียน 1 หลัง อาคารประกอบอาหาร 1 หลัง
- จํานวนครูทั้งหมด 2 คน จํานวนนักเรียนทัง้ หมด 21 คน ชาย 10 คน หญิง 11 คน
5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหวยแกว
- อาคารเรียน 1 หลัง อาคารประกอบอาหาร 1 หลัง ที่รบั ประทานอาหาร 1 หลัง
- จํานวนครูทั้งหมด 3 คน จํานวนนักเรียนทัง้ หมด 16 คน ชาย 8 คน หญิง 8 คน
6) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานอิงโคง (อนุบาล 3 ขวบ)
- อาคารเรียน 1 หลัง
- จํานวนครูทั้งหมด 1 คน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 9 คน ชาย 5 คน หญิง 4 คน
ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน จํานวน 17 แหง
โดยองคการบริหารสวนตําบลหวยแกวจัดหนังสือพิมพใหหมูบ านละ 1 ฉบับ/วัน และ
เอกสารประชาสัมพันธอื่น ๆ ใหแกหมูบาน นอกจากนั้นยังเปนสถานที่ประชาสัมพันธขอมูลขาวจากของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยแกวกับประชาชนในพื้นที่ดวย
สถาบันและองคกรทางศาสนา
- มีวัดทั้งหมด 14 วัด
- สํานักสงฆ 2 แหง (สํานักสงฆหวยดอกอูนบานสันปาสาน หมูท ี่ 12
และสํานักสงฆบานสันปาแดง หมูที่ 11)
ดานสาธารณสุข
- โรงพยาบาลพะเยา ซึ่งเปนโรงพยาบาลประจําจังหวัด และในเวลาอันใกลมี
โรงพยาบาลประจําอําเภอ คือโรงพยาบาลภูกามยาว ซึ่งอาจจะเปดใหบริการในป 2558
- มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 2 แหง คือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ระดับตําบลหวยแกว ตั้งอยูบานหาดแฟน หมูที่ 6 และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลบานปาฝาง
ตั้งอยูบานปาฝาง หมูท ี่ 2
- มีการบริการระดับชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
ทุกหมูบ าน บริการสาธารณสุขมูลฐานใหประชาชนในหมูบ านอยางใกลชิด
- ปญหาสาธารณสุขในระดับชุมชนทีส่ ําคัญอันดับตน ๆ ไดแก
1) ความดันโลหิตสูง
2) เบาหวาน
3) โรคมะเร็ง
4) โรคเอดส
5) โรคปอด
6) โรคระบบกลามเนื้อ
7) โรคไขเลือดออก
ดานบริการพื้นฐานการคมนาคมขนสง
- ถนนคสล.ในหมูบาน จํานวน 103 เสน คิดเปนรอยละ 73.04 เปนความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหวยแกว
- ถนนลูกรัง จํานวน 16 เสน คิดเปนรอยละ 11.35 ไดแก
1) ถนนลูกรังเขาสูอางเก็บน้ําหวยแกว เปนความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหวยแกว
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2) ถนนลูกรังเขาสูอางเก็บน้ําหวยบง บานอิงโคง หมูที่ 5 เปนความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยแกว
3) ถนนลูกรังเขาสูพื้นที่การเกษตร เปนความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหวยแกว
จํานวน 79 สาย และองคการบริหารสวนตําบลหวยลานจํานวน 2 สาย
4) ถนนลูกรังเขาสูโรงพยาบาลภูกามยาว จํานวน 2 สาย (สายที่ 1 บานปาฝาง หมูที่ 2 และ
สายที่ 2 บานมวงคํา หมูที่ 1 และ 14) เปนความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหวยแกว
5) ถนนลูกรังเขาสูปาสุสาน จํานวน 2 สาย (ถนนายเขาสูปาสุสานระหวางบานหวยแกว หมูที่
3 และบานสันปาสาน หมูที่ 12) เปนความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหวยแกว
- ถนนลาดยางจํานวน 2 เสน คิดเปนรอยละ 1.42 เปนความรับผิดชอบของ
กรมทางหลวงไดแก
1) ถนนสายพะเยา-ปาแดด
2) ถนนตัดผานบานจําปา หมูที่ 17 บานปาฝาง หมูที่ 2 บานหวยแกว หมูที่ 3 และบาน
สันปาสาน หมูที่ 12
รายละเอียดจํานวนถนนในพื้นที่ตําบลหวยแกว
ประเภทถนน
ชื่อหมูบาน
หมูที่
รวม
ลาดยาง
คสม.
คสล.
ลูกรัง
ทั้งสิ้น
บานมวงคํา
1
2
7
2
11
บานปาฝาง
2
1
8
1
10
บานหวยแกว
3
1
1
7
9
บานหนองลาว
4
1
7
2
10
บานอิงโคง
5
4
7
1
12
บานหาดแฟน
6
3
7
1
11
บานหวยทรายขาว
7
6
1
7
บานกาดถีกลาง
8
2
2
บานสันตนแหน
9
2
9
3
14
บานใหม
10
1
5
6
บานสันปาแดง
11
25
3
2
7
บานสันปาสาน
12
1
11
3
15
บานกาดถีใต
13
2
3
5
บานมวงคําใต
14
4
4
บานกาดถีเหนือ
15
4
4
บานหวยทรายขาว
16
1
6
7
บานใหมจําปา
17
7
7
รวมทั้งสิ้น
2
20
103
16
141
- การประปา
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จํานวนครัวเรือนที่ใชน้ําประปา จํานวน 2,933 ครัวเรือน ทั้ง 17 หมูบาน มีน้ําประปาใชเปน
ประปาขนาดกลาง และเล็ก ที่ไดรับถายโอนจากรมทรัพยากรน้ําแหลงผลิตน้ําประปา น้ําจากใตดิน หนองน้ํา
ธรรมชาติของตําบล
- รางระบายน้ํา
ชื่อหมูบาน

หมูที่

จํานวนรางระบายน้ํา/
ถนน/สาย
8
9
7
9
12
8
5
2
12
5
7
14
4
4
4
7
6
123

บานมวงคํา
1
บานปาฝาง
2
บานหวยแกว
3
บานหนองลาว
4
บานอิงโคง
5
บานหาดแฟน
6
บานหวยทรายขาว
7
บานกาดถีกลาง
8
บานสันตนแหน
9
บานใหม
10
บานสันปาแดง
11
บานสันปาสาน
12
บานกาดถีใต
13
บานมวงคําใต
14
บานกาดถีเหนือ
15
บานหวยทรายขาว
16
บานใหมจําปา
17
รวมทั้งสิ้น
- ไฟฟา
1) จํานวนครัวเรือนในตําบลหวยแกวจํานวน 3,004 ครัวเรือน มีครัวเรือนที่ไมมี
ไฟฟาใชประมาณไมเกิน 17 ครัวเรือน เนื่องจากเปนบานสวนเปนครัวเรือนที่ไมไดอาศัยอยูจริง
2) การติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ตามถนนสายหลักและจุดเสี่ยง
การติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (ไฟกิ่ง
ชื่อหมูบาน
หมูที่
ถนนสายหลัก
จุดเสี่ยง
บานมวงคํา
1
1
บานปาฝาง
2
1
1
บานหวยแกว
3
1
1
บานหนองลาว
4
2
1
บานอิงโคง
5
1
บานหาดแฟน
6
1
1
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บานหวยทรายขาว
บานกาดถีกลาง
บานสันตนแหน
บานใหม
บานสันปาแดง
ชื่อหมูบาน

7
8
9
10
11

1
1
1
1
1
1
1
การติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (ไฟกิ่ง
หมูที่
ถนนสายหลัก
จุดเสี่ยง
12
2
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
19
6

บานสันปาสาน
บานกาดถีใต
บานมวงคําใต
บานกาดถีเหนือ
บานหวยทรายขาว
บานใหมจําปา
รวมทั้งสิ้น
- การสื่อสาร
- จํานวนโทรศัพทสวนบุคคลใชในอาคารบานเรือนประมาณรอยละ 5
- มีจํานวนโทรศัพทมือถือ คิดเปนรอยละ 95
- มีการสื่อสารที่ใหทั้งความบันเทิงโดยทั่วไปทั้ง โทรทัศน วิทยุ รอยละ 99 ของครัวเรือน
- มีหอกระจายขาวทุกหมูบานเพื่อประชาสัมพันธขาวสารของทางราชการและของชุมชน
- มีสถานีวิทยุชุมชน 1 แหง (ภูกามยาวเรดิโอ)
ดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น
- ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ (พระธาตุภูขวาง พระธาตุลานเตี้ย พระธาตุหวยแกว
พระธาตุภูกามยาว และพระธาตุศรีจําปา เปนตน) เปนประเพณีทจี่ ัดขึ้นประมาณชวงวันเขาพรรษาหรือ
ประมาณเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคมของทุกป เปนการสักการะพระสารีรกิ ธาตุ หรือสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ของมีคา
โบราณทีบ่ รรจุอยูในพระธาตุเจดีย มีการทําพิธีทางศาสนา มีพระสงฆเดินนําโดยรอบพระธาตุคลาย ๆ กับการ
เวียนเทียน การการแสดงและการละเลน เชน การแขงขันชกมวยไทย รําวงยอนยุค
- ประเพณีเลี้ยงผีขุนจําหา เปนประเพณีของชาวลานนาทีส่ ืบทอดกันมายาวนาน
เชื่อกันวาการเลี้ยงผีจําหา หรือผีบรรพบุรุษ เปนการกตัญูกตเวทีตอบรรพบุรุษ ใหบรรพบุรุษดูแลรักษาให
อยูดีมีสุข
- ประเพณีสบื ชะตา สะเดาะเคราะห มักจัดขึ้นในชวงเทศกาลสงกรานตหรือในระ
หางเดือนเมษายน มีทั้งสืบชะตาคน สืบชะตาบาน สืบชะตาเมือง ที่เปนประเพณีของชาวลานนาทีส่ ืบทอดมา
ยาวนาน มีความเชื่อวาทําแลวจะเกิดสิง่ ที่ดี ๆ ขจัดปดเปาสิ่งชั่วราย พนเคราะหพนโศก ไมมีเรื่องรายเกิดขึ้น
นิยมทําพิธีที่วัดจัดในวิหารมีการลอมดวยดายสายสิน มีน้ําขมิ้นสมปอย
- ประเพณีปใหมเมืองและรดน้ําดําหัวผูเ ฒาผูแก จัดในชวงเทศกาลสงกรานตหรือ
ระหวางวันที่ 12-18 ของเดือนเมษายนของทุกป และมีการรดน้ําดําหัวขอพรจากผูเ ฒาผูแก ผูสงู อายุ หรือ
ผูใหญที่เคารพนับถือ ของดําหัวประกอบดวยขาวตอกดอกไม น้ําขมิ้นสมปอย ของใชสวนตัว ของอุปโภค
บริโภค และปจจัย (เงิน) ใหแกผสู ูงอายุ และผูใหญกจ็ ะใหพรแกผูนอยและมีขนมพื้นเมืองเลี้ยงผูที่ไปรดน้ํา
ดําหัว เชน ขนมจอก (ขนมเทียน) ขาวตม (ขนมตม) เปนตน
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- ประเพณียี่เปงลอยกระทง เปนประเพณีลานนาทีส่ ืบทอดกันมา ทําในชวงยี่เปง
หรือประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกป เปนการปลอยเคราะหปลอยโศกตามความเชื่อของชาวลานนา ที่
สําคัญตองมีการปลอยโคมลอย มีการแสดงและมหรศพสรางความบันเทิงใหแกชาวบาน ที่เสร็จสิ้นภารกิจดาน
การเกษตรเสร็จจากการเกี่ยวขาว
- ประเพณีแหเทียนพรรษาเขาวัด ทําในชวงกอนหรือระหวางวันเขาพรรษา เปน
การแหเทียนเพื่อถวายใหแกพระสงฆใชในชวงจําวัดที่เขาพรรษา เปนการดํารงและสืบสานพระพุทธศาสนา
ตามหลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนา
- ประเพณีการบวชบรรพชา บวชลูกแกว บวชนาค หรืองานปอยหลวง
ที่เด็กชายเรียกวาบวชเณร สวนผูท ี่มีอายะยีส่ ิบเอ็ดปขึ้นไปเรียกวา บวชพระ เพื่อดํารงและสืบสาน
พระพุทธศาสนาตามความเชือ่ ของชาวลานนา ทําในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกป
ทรัพยากรธรรมชาติ
- ดิน สวนใหญเหมาะสมหรับปลูกขาว และพืชทุกชนิด ลักษณะการใชที่ดิน
1) พื้นที่เกษตรกรรม
22,403
ไร
2) พื้นที่ราชการ/สถานศึกษา
100
ไร
3) พื้นที่วางเปลา
7,000
ไร
4) พื้นที่ปา
17,000
ไร
- น้ํา แหลงน้ําธรรมชาติ แมน้ําอิง หวย หนอง คลอง บึง อางเก็บน้ําหวยแกว
อางเก็บน้ําหวยบง ฯลฯ ในชวงฤดูแลงแหงขอด สวนในฤดูฝนน้ําหลากจึงเกิดปญหาน้ําทวม ในพื้นที่ตําบล
หวยแกวขาดระบบชลประทานที่มีคุณภาพ จึงไมสามารถเก็บกักน้ําไวในในชวงฤดูแลงได
- ปาไม เนื้อที่ประมาณ 17,000 ไรเปนปาไมเบญจพรรณ แตปาไมปจจุบันยังคง
มีความอุดมสมบูรณอยูบางแตไมเทาในอดีต มีของปา เชน เห็ดปา หนอไมปา สวนสัตวปาคอนขางหายาก
- อากาศ คอนขางดีไมมีมลพิษ ยกเวนชวงเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน ที่มักมี
ปญหาเกี่ยวกับหมอกควัน และฝนไมตกตองตามฤดูกาล ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากอากาศรอนขึ้น
ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปสงผลกระทบตอชาวนา
ดานการทองเที่ยว
- แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและโบราณสถาน พระธาตุภูขวาง พระธาตุลานเตี้ย
- แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ อางเก็บน้ําหวยแกว บานสันปาสาน หมูที่ 12 อาง
เก็บน้ําหวยบง บานอิงโคง หมูที่ 5
4. ศักยภาพในตําบล
4.1 กลุมมวลชนจัดตั้ง/ภาคประชาสังคม
- กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหวยแกว
- กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ตําบลหวยแกว
- ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลหวยแกว
- ศูนยสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุตําบลหวยแกว
- สภาวัฒนธรรมตําบลหวยแกว
- สภาเด็กและเยาวชน
- สถาบันการเงินชุมชนบานปาฝาง
- กลุมผูสูงอายุตําบลหวยแกว
- กลุมผูพิการตําบลหวยแกว
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- กลุมผูติดเชื้อเอดสตําบลหวยแกว
- กลุมไทยเขมแข็ง
- กลุมแมบาน
- กลุมพอบาน
- กลุมเกษตรกรตําบลหวยแกว
- กลุมสตรีตําบลหวยแกว
- สภาชุมชนตําบลหวยแกว
- กองทุนหมูบาน
- คณะกรรมการหมูบาน (กม.)
- อาสาปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
- ชรบ.
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
4.2 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
1) การรวมกลุม ของประชาชน
- กลุมอาชีพ
จํานวน 53 กลุม
2) รายไดครัวเรือน
- รายไดเฉลี่ย 53,709 บาท/ตอหัว/ตอป
- รายไดเฉลี่ย 159,610 บาท/ครัวเรือน/ตอป
3) ผลผลิตภัณฑและสินคาของตําบล ประกอบดวย
- ขาวหอมมะลิปลูกไดทั้งตําบลหวยแกว
- แตงโม บานอิงโคง หมูที่ 5 บานสันปาแดง หมูท ี่ 11 บานสันตนแหน หมูที่ 9
- ขาวเกรียบฟกทอง บานปาฝาง หมูท ี่ 2
- เห็ดนางฟา บานปาฝาง หมูท ี่ 2 บางอิงโคง หมูที่ 5 บานสันตนแหน หมูที่ 9
- ปลาราทรงเครื่อง บานสันตนแหน หมูที่ 9
- กระเปาผักตบชวา บานกาดถี หมูที่ 8 , 13 และ 15
- ผลิตภัณฑจากใยกลวย บานปาฝาง หมูที่ 2
- ไมกวาดดอกหญา บานหวยแกว หมูที่ 3
- หมวกสาน บานมวงคํา หมูที่ 1 และ 14
- ดอกไมประดิษฐ บานหนองลาว หมูที่ 4 บานกาดถี หมูที่ 8 และ 13
4) พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
- ขาว
ประมาณ 5,500 ไร คิดเปนรอยละ 24.55
- สักทอง
ประมาณ 600 ไร คิดเปนรอยละ 2.68
- มันสําปะหลัง
ประมาณ 2,000 ไร คิดเปนรอยละ 8.93
- ลําไย
ประมาณ 2,000 ไร คิดเปนรอยละ 8.93
- ขาวโพด
ประมาณ 1,000 ไร คิดเปนรอยละ 4.46
- ยางพารา
ประมาณ 500 ไร คิดเปนรอยละ 2.23
- แตงโม
ประมาณ 100 ไร คิดเปนรอยละ 0.45
- ถั่วลิสง
ประมาณ 600 ไร คิดเปนรอยละ 2.68
- ถั่วดํา ถั่วแดง
ประมาณ 600 ไร คิดเปนรอยละ 2.68
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กระเทียม
หอมแดง
ฟกทอง
ไผรวก ไผหวาน
กลวย
พืชผักสวนครัว เชน

ประมาณ 100 ไร คิดเปนรอยละ 0.45
ประมาณ 100 ไร คิดเปนรอยละ 0.45
ประมาณ 100 ไร คิดเปนรอยละ 0.45
ประมาณ 500 ไร คิดเปนรอยละ 2.23
ประมาณ 200 ไร คิดเปนรอยละ 0.89
ผักกาด ถั่วฝกยาว มะเขือ พริก ฯลฯ
ประมาณ 300 ไร คิดเปนรอยละ 1.34
คิดเปนรอยละ 36.62

- อื่น ๆ
5) จุดเดนของพื้นที่
สภาพพื้นที่และดินทีเ่ หมาะสําหรับการสงเสริมการเกษตรแบบครบวงจร เพราะมี
พื้นที่เปนที่ราบน้ําทวมถึง และมีพื้นที่เปนหุบเขา มีแหลงน้ําธรรมชาติสายสําคัญที่หลอเลี้ยงชีวิตเกษตรกรคือ
แมน้ําอิง และอางเก็บน้ําอิงโคง ที่สามารถใชประโยชนในดานการเกษตร ทั้ง นาป นาปรัง ปลูกแตงโมง
และพืชผัก ตาง ๆ ไดตั้งแต บานหนองลาว หมูที่ 4 บานอิงโคง หมูที่ 5 บานหาดแฟน หมูที่ 6
บานหวยทรายขาว หมูที่ 7 และ 16 บานกาดถี หมูที่ 8 , 13 และ 15 และยังมีอางเก็บน้ําหวยแกวที่มี
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทั้งสัตวน้ํา และของปา และใชในการปลูกขาวนาปใหกับพี่นองประชาชนใน
พื้นที่ บานมวงคํา หมูที่ 1 และ 14 บานปาฝาง หมูที่ 2 บานหวยแกว หมูที่ 3 และบานสันปาสาน
หมูที่ 12 และอางเก็บน้ําทั้งสองแหงของตําบลถือเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของคนในตําบลและใกลเคียง
ซึ่งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเปนประจําทุกป เชน จั ดประเพณีบุญบั้งไฟ การจัดใหมีสถานที่
พักผอนหยอนใจ กิจกรรมตกปลา และการจัดประเพณีทองถิ่นอื่น ๆ เปนตน
6) จุดดอยของพื้นที่
แหลง น้ําธรรมชาติ ในชวงฤดูแลงแหง ขอด สวนในฤดูฝ นน้ําหลากจึงเกิดปญ หา
น้ําทวม ในพื้นที่ตําบลหวยแกวขาดระบบชลประทานที่มีคุณภาพ จึงไมสามารถเก็บกักน้ําไวในในชวงฤดูแลง
ไดเ พราะวาการจัดทําระบบชลประทานนั้ นตองใชง บประมาณคอนขางสูง มากองคก ารบริห ารสวนตําบล
หวยแกวจึงไมสามารถจัดทําระบบชลประทานที่มีคุณภาพได
4.3 ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลหวยแกว
1) พนักงานสวนตําบล
16 คน
- ปลัด อบต.
1 คน
- รองปลัด อบต.
1 คน
- ตําแหนงในสํานักงานปลัด อบต.
7 คน
- ตําแหนงในสวนการคลัง
5 คน
- ตําแหนงในสวนโยธา
2 คน
2) ลูกจางประจํา
1 คน
3) ครู ผดด.
13
คน
4) พนักงานจางตามภารกิจ
5 คน
5) คนงานทั่วไป
2 คน
6) พนักงานจางเหมา
4 คน
7) ระดับการศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนตน/ปวช.
1 คน
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.
8 คน
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- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
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9

คน
คน

4.4 รายรับจริงขององคการบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ 2557
จํานวน 47,544,067.60 บาท แยกเปน
- รายไดที่จัดเก็บเอง
1,129,475.94 บาท
- รายไดที่รัฐจัดสรรใหและแบงให
18,812,415.66 บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไป (รวมเงินอุดหนุนตามอํานาจหนาที)่ 12,515,237.00 บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
15,086,939.00 บาท
4.5 รายจายจริงขององคการบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ 2557
จํานวน 37,250,988.30 บาท แยกเปน
- รายจายงบกลาง
1,865,029.00 บาท
- เงินเดือนและคาจางประจํา
7,874,101.00 บาท
- คาจางชั่วคราว
870,793.00 บาท
- คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
5,431,321.02 บาท
- คาสาธารณูปโภค
322,339.80 บาท
- เงินอุดหนุน
2,493,133.48 บาท
- คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
2,357,354.00 บาท
- รายจายอื่น
949,978.00 บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
15,086,939.00 บาท
4.6 ประมาณการรายรับขององคการบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ 2558
จํานวน 30,000,000.00 บาท แยกเปน
- รายไดที่จัดเก็บเอง
859,200.00 บาท
- รายไดที่รัฐจัดสรรใหและแบงให
15,140,800.00 บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไป (รวมเงินอุดหนุนตามอํานาจหนาที)่ 14,000,000.00 บาท
******************************
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สวนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 องคการบริหารสวนตําบลหวยแกว ไดพัฒนาตําบลทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม ทั้งที่มีห นาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล หนาที่อาจจัดทํากิจ การในเขต
องคก ารบริหารสวนตําบลและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทอ งถิ่ น ของตนเองตามกํ าหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํ า นาจใหแ ก อ งค ก รปกครองสว นทอ งถิ่ น
ทั้ง 17 หมู บา นประกอบด ว ย หมู ที่ 1 บา นม ว งคํา หมู ที่ 2 บ า นปา ฝาง หมูที่ 3 บ านห ว ยแกว หมู ที่ 4
บานหนองลาว หมูที่ 5 บานอิงโคง หมูที่ 6 บานหาดแฟน หมูที่ 7 บานหวยทรายขาว หมูที่ 8 บานกาดถี หมูที่
9 บานสันตนแหน หมูที่ 10 บานใหม หมูที่ 11 บานสันปาแดง หมูที่ 12 บานสันปาสาน หมูที่ 13 บานกาดถี
หมูที่ 14 บานมวงคํา หมูที่ 15 บานกาดถี หมูที่ 16 บานหวยทรายขาว และหมูที่ 17 บานจําปา ซึ่งมีผลสรุป
สําคัญในการพัฒนาทองถิ่นที่สําคัญประกอบดวย การสรุปสถานการณพัฒนา (อาจเปนการวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออน โอกาส และอุปสรรค) การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริม าณ และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินการพัฒนาที่ผานมาวาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดนําแผนงาน/ โครงการไปปฏิบัติมากนอยเพียงใดและบรรลุวัตถุประสงคการพัฒนาหรือไม
ในปที่ผานมา องคการบริหารสวนตําบลหวยแกว ไดดําเนินการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาที่ไดวาง
เอาไวโดยมีการพัฒนาในดานตาง ๆ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อใหแผนพัฒนาขององคการบริหาร
สว นตํ าบลตรงกับ ความตอ งการของประชาชนในท องถิ่น อย างแท จ ริ ง ทั้ ง เชิง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณภาพ
แตเ นื่องจากมีความจํากัดในเรื่องของงบประมาณที่จ ะนํามาดําเนินการตามแผนพัฒ นาที่วางไว จึง อาจไม
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคไดทั้งหมด การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหวยแกวที่ผานมา องคการ
บริหารสวนตําบลหวยแกว ไดดําเนินการตามนโยบายมุงเนนการพัฒนาการแกไขปญหาความตองการของ
ประชาชน การให บ ริ ก ารขั้น พื้ น ฐาน ระบบไฟฟ า สาธารณะ ระบบประปา งานสาธารณู ป โภค เช น
การกอสรางถนนคสล. การปรับปรุงถนนลูกรังสูพื้นที่การเกษตร การขุดลอกสระ คู คลอง รวมทั้งการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต การสง เสริมอาชีพ การรักษาสุขภาพอนามัย การปองกันโรคติดตอ ดานการศึกษา
การทํานุบํารุงและรักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรม จารีต และประเพณีทองถิ่น
จากการดําเนินการที่ผานมา สามารถสรุปผลได ดังนี้
1. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒ นาเชิง คุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของ
สมาชิก อบต. และประชาชนสวนใหญ มีความพึงพอใจที่องคการบริหารสวนตําบลหวยแกวไดดําเนินการตาม
โครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาตําบล
2. เนื่องจากประชาชนมีความตองการดานโครงสรางพื้นฐานมาเปนอันดับแรก ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมาจึงเนนหนักไปที่ดานโครงสรางพื้นฐาน และทางองคการบริหารสวนตําบลหวยแกวก็จะพยายามตอไป
ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานตาง ๆ ของประชาชนใหครบครอบคลุมทุกดาน
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3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ สวนใหญในแผนพัฒนาตําบลในปที่
ผานมาไดจั ดทํ าแผนงานโครงการและกิจ กรรมไว จํา นวนมากครอบคลุ ม งานทุ ก ดา น แต เ นื่ องจากดว ย
งบประมาณที่จํากัดและรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับ ทําให ไมส ามารถดําเนินการตามโครงการ
ดังกลาวไดทั้งหมด ทําใหในเชิงปริม าณการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงไมสามารถดําเนินการไดครบรอยละ
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2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่นตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่น
องคก ารบริหารสวนตําบลหวยแกว ไดดําเนินงานพัฒนาทองถิ่นโดยการดําเนินโครงการ
แผนงานตาง ๆ ตามภารกิจอํานาจหนาที่ ตลอดทั้งแกไขปญหาตาง ๆ ที่ประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ
การดําเนินงาน ที่ผานมาไดส นองตอบตอการแกไขปญหาและความตองการของประชาชนโดยมุงเนนให
ประชาชนมีความกินดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และใหประชาชนเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ สงผลให
ประชาชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานตาง ๆ จึงไดกําหนดนโยบายการพัฒนาทองถิ่นที่สําคัญดานตาง ๆ
ดังนี้
1. นโยบายดานการบริการประชาชน
1.1 จัดใหมีศูนยก ารใหบริก ารกลุมผูสูง อายุ คนพิก าร และผูดอยโอกาส ใหไดเ ขาถึง สวัสดิการ
ภาครัฐอยางเทาเทียมและเปนธรรม
1.2 ใหบริการประชาชนดวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม ซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนไป
ตามระเบียบขอกฎหมายเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดภายในตําบล
1.3 ใหบริการดานสาธารณภัยตาง ๆ อยางรวดเร็ว ทั่วถึง และเปนธรรม
2. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2.1 พัฒนางานดานโครงสรางพื้นฐานที่เปนปญหาเรงดวน เชน งานถนน ไฟฟา น้ําประปา และอื่น ๆ
ตามสถานการณ
2.2 จัดใหมีการบํารุง รักษาเสนทางคมนาคมสําหรับขนสงพืชผลทางการเกษตร เพื่ออํานวยความ
สะดวกและชวยลดลดตนทุนการผลิตใหแกประชาชน
3. นโยบายดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
3.1 การประสานหนวยงานที่เ กี่ยวของในการแจงขาวสาร การใหความรู กาตรวจสุขภาพ การ
ปองกันและการบําบัดรักษาโรคติดตอใหกับประชาชนอยางตอเนื่อง
3.2 ชวยเหลือประชาชนผูประสบอุบัติเหตุ หรือผูปวยฉุกเฉินที่ตองไดรับการเยียวยาจากแพทยโดย
เรงดวน โดขจัดใหมีหนวยบริการของทองถิ่นเพื่อนําสงสถานพยาบาลอยางรวดเร็วและทันทวงที
4. นโยบายดานการศึกษา กีฬาและนันทนาการ และวัฒนธรรม
4.1 สงเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนในการศึกษา การเลนกีฬา การเลนดนตรี
4.2 สงเสริมงานดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น
4.3 สงเสริม สนับสนุน การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
4.4 สนับ สนุนการฟนฟูและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถิ่นใหป ระชาชนเขามามี
บทบาทและมีสวนรวม
5. นโยบายดานพัฒนาสังคม และสงเสริมคุณภาพชีวิต
5.1 สงเสริม ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูยากไรใหไดรับการดูแลชวยเหลืออยางเทาเทียมกัน

20
5.2 จัดใหมีสวัสดิการตาง ๆ สําหรับผูสูงอายุ สงเสริมชมรมผูสูงอายุใหเขมแข็ง เพื่อเปนศูนยกลาง
สําหรับการทํากิจกรรมของผูสูงอายุ การนําประสบการณและภูมิปญญาของผูสูงอายุมาชวยในการพัฒนาสังคม
ชุมชน
5.3 จัดใหมีกิจกรรมในการพัฒนาและเปนประโยชนใหกับสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และประชาชน
ทั่วไป
5.4 สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน
6. นโยบายดานการสงเสริมอาชีพ และการสรางเศรษฐกิจ
6.1 สงเสริมสนับสนุนการฝกอาชีพ การสรางอาชีพ และพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ
ของประชาชน
6.2 สงเสริมกลุมอาชีพโดยจัดหางบประมาณ และสรางรายไดใหกับประชาชนใหมีความเขมแข็ง
ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
ตํ า บลห ว ยแก ว มี พื้ น ที่ ส ว นใหญ เป น ที่ ร าบลุ ม ประชาชนส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรมและประมงพื้นบาน หัตถกรรมทองถิ่น ประชาชนยังมีรายไดไมเพียงพอกับรายจายที่จําเปน เกิด
ปญหาการวางงานในกลุมเกษตรกรหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว การประกอบอาชีพเสริมของกลุมอาชีพในพื้นที่ไม
สามารถดําเนินการอยางยัง่ ยืนได เนื่องจากขาดความรูดานการบริหารจัดการดานการตลาด หนวยงานภาครัฐ
สง เสริม ใหเ กิดอาชีพและการผลิตแตยัง ขาดการสงเสริม และหาแหลง การตลาดเพื่อการจัดจําหนายสินคา
ประชาชนยังขาดความรูและทักษะในการผลิตหรือประกอบการ ทําใหไมส ามารถจําหนายสินคาไดอยาง
ตอเนื่อง และขาดความสามัคคีในการรวมกลุมใหเขมแข็ง การนําเงินเปนตัวตั้ง และกอใหเกิดปญหาหนี้สินใน
ระบบและนอกระบบตามมา นอกจากนี้ปญหาและความตองการของประชาชนที่ไดจากการจัดเวทีประชาคม
หมูบานนั้น ประชาชนสวนใหญยังมีความตองการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหเพี ยงพอและทั่วถึง อันไดแก
น้ําประปาและแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ถนน ไฟฟา เชน ระบบประปาเพื่อใชในการอุปโภคบริโภคที่มักขาด
แคลนในฤดูแลง น้ําประปาที่มีหินปูน การติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ที่สองสวางแกผูใชเสนทางสัญจรไปมา
เวลาค่ําคืนไมทั่วถึงทุกมุมทุกซอย การขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อการเกษตรยังไมเพียงพอและทั่วถึง ถนนเขาสู
พื้นที่การเกษตรที่ไมมีความสะดวก ปญหาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ํา ตนทุนการผลิตที่สูง โรคระบาด
ปญหาจากภัยธรรมชาติทั้งอุท กภัย วาตภัย ภัยแลง และปญหาดานอื่น ๆ เนื่องจากงบประมาณในการ
ดําเนินการไมเพียงพอ จึงไมสามารถดําเนินการใหเพียงพอและทั่วถึง
สรุปผลการวิเคราะหปญหา
1. ปญหาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 การขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะในฤดูแลง
1.2 แหลงน้ําเพื่อการเกษตรมีไมเพียงพอตอความตองการ
1.2 ถนนเขาสูพื้นที่การเกษตรไมมีความสะดวกและยังไมเพียงพอกับความตองการของประชาชน
1.2 การกอสรางรางระบายน้ําภายในหมูบ านเพื่อปองกันปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน
1.2 การกอสรางเสนทางคมนาคมภายในหมูบ าน
1.3 การติดตั้งและขยายเขตไฟฟาสาธารณะยังไมเพียงพอและทั่วถึง
2. ปญหาดานเศรษฐกิจ
2.1 เกษตรกรมีรายไดนอยจากการประกอบอาชีพประกอบกับรายจายและคาครองชีพทีส่ ูงขึ้น
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2.2 ราคาพืชผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ําแตตนทุนการผลิตสูง ศัตรูพืช และภัยธรรมชาติ
2.2 ขาดตลาดกลางรองรับผลผลิตทางการเกษตร และผลผลิตจากอาชีพเสริม เชน สินคาหัตถกรรม
ผลิตภัณฑจากวัสดุในทองถิ่น สินคาโอทอป
2.4 ขาดความรู ทักษะฝมอื และประสบการณในการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินคาผลิตภัณฑ
2.5 แรงงานวางงานนอกเหนือจากฤดูกาลทางการเกษตร
2.6 ขาดการสงเสริมและผลักดันการผลิตสินคาที่ใชวัสดุที่มีอยูในทองถิ่น
3. ปญหาสาธารณสุข และการอนามัย
3.1 เกษตรกรนิยมใชสารเคมีในการทําการเกษตรเพราะความสะดวกรวดเร็วงายตอการใชงาน
3.2 ประชาชนเนนการรักษามากกวาการปองกันเกี่ยวกับปญหาดานสุขภาพอนามัย
3.3 การบริโภคอาหารทีป่ นเปอนสารเคมี ไมบริโภคพืชผักที่ปลูกเองตามธรรมชาติ
3.4 คานิยมบริโภคอาหารสําเร็จรูปมากกวาการประกอบอาหารดวยตนเอง
3.5 ประชาชนขาดการออกกําลังกาย
4. ปญหาน้ํากิน น้ําใช และน้ําเพื่อการเกษตร
4.1 การขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค บริโภคโดยเฉพาะในฤดูแลง
4.2 ระบบประปาหมูบ าน บอน้ําบาดาล ที่มีอยูไมสะอาด มีหินปูนสูง
4.3 แหลงน้ําเพื่อการเกษตรมีไมเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร
4.4 แหลงน้ําธรรมชาติไมไดรับการปรับปรุง เชน การขุดลอกคูคลอง การกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํา
5. ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
5.1 ภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย ไฟปา
5.2 การลักลอบตัดไมทําลายปา การบุกรุกพื้นที่ปาชุมชน
5.3 เกษตรกรนิยมใชปุยเคมีในการทําการเกษตร ทําใหดินเสื่อมคุณภาพและเกิดสารพิษตกคาง
5.4 ประชาชนยังขาดจิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.5 การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะและขาดจิตสํานึกในการบริหารจัดการขยะ
6. ปญหาการเมือง การบริหาร และการจัดการขององคการบริหารสวนตําบล
6.1 ขอจํากัดดานระเบียบกฎหมายที่บบี บังคับการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.2 ประชาชนขาดความตระหนัก และไมใหความสําคัญของการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
6.3 ขอจํากัดดานงบประมาณที่ไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่วางไวได
อยางครบถวน
6.4 ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง เชน หนาที่ในการเสียภาษี และ
คาธรรมเนียมตาง ๆ หนาที่ในการไปใชสทิ ธิเลือกตั้ง
6.5 การสงเสริมดานการพัฒนาความรูของบุคลากรยังไมทั่วถึง
7. ปญหาอื่น ๆ
7.1 ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในเด็ก และเยาวชน
7.2 ภาคประชาสังคม กลุม องคกรตาง ๆ ในตําบล เปนเพียงในนามยังยึดติดตอผลประโยชนสวนตน
และกลุมมากกวาผลประโยชนสาธารณะ
7.3 ประชาชนขาดการมีสวนรวมในการรวมคิด รวมทํา รวมแกปญหาของชุมชน
7.4 การดําเนินงานของภาคประชาสังคม กลุม องคกรตาง ๆ ไมไดมุงเพือ่ การแกไขปญหาในชุมชน
อยางแทจริง ประชาชนในชุมชนยังขาดการมีสวนรวมคิด รวมแกไขปญหา รวมดําเนินการ
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7.5 การเกิดภัยธรรมชาติโดยเฉพาะวาตภัย อุทกภัย ทําใหเกิดความเสียหายแกพืชผลทางการเกษตรและ
บานเรือนราษฎร ทองถิ่นตองสูญเสียงบประมาณในการชวยเหลือดานนี้มากกวาการพัฒนา

ความตองการของประชาชน
1. ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค
1.2 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ าน
1.3 ขุดลอก คู คลอง วางทอระบายน้ํา
1.4 กอสรางรางระบายน้ําในหมูบาน
1.5 กอสรางระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
1.6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
1.7 ปรับปรุงถนนลูกรังเขาสูการเกษตร
1.8 การขยายเขตไฟฟา
1.9 ติดตั้งไฟฟาสาธารณะเพิ่มขึ้น
2. ความตองการดานการผลิต การตลาด รายได และการมีงานทํา
2.1 สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมและเงินทุนหมุนเวียนแกประชาชน
2.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของเกษตรกรและกลุม อาชีพอื่น ๆ เพิม่ ขึ้น
2.3 สงเสริมและสนับสนุนแหลงจําหนายสินคาชุมชนที่เปนกลางและมีความยุติธรรม
2.4 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณภาพสินคาทางการเกษตรใหมีคุณภาพเพิม่ ขึ้น
2.5 สงเสริมการเลี้ยงสัตว
2.6 สงเสริมตอยอดการผลิตสินคาในชุมชน
3. ความตองการดานสาธารณสุข และอนามัย
3.1 สงเสริมใหประชาชนออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
3.2 สงเสริมและรณรงคปองกันโรคติดตอและไมติดตอ
3.3 การแกไขปญหาโรคระบาด
3.4 รณรงคใหประชาชนรูจ ักวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
4. ความตองการดานแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
4.1 ปรับปรุงคุณภาพน้ําประปาเพือ่ ใชในการอุปโภค บริโภคใหสะอาดและอยางเพียงพอตอความตองการ
โดยเฉพาะในฤดูแลง
4.2 ปรับปรุงและกอสรางระบบน้ําประปาเพิม่ ขึ้นใหทวั่ ถึงและเพียงพอ
4.3 กอสรางระบบชลประทานเพื่อใชในภาคเกษตรกรรมอยางเพียงพอ
4.4 ขุดลอกและเทดาดคอนกรีตลําเหมืองเพื่อใหน้ําไหลเขาสูพ ื้นที่การเกษตร ไดอยางสะดวก
4.5 กอสรางฝายแมว
5. ความตองการดานความรู เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
5.1 สงเสริมและใหความรูใหแกกลุมอาชีพอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
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5.2 สงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพในตําบลทุกกลุมทุกหมูบ านอยางทั่วถึงและตอเนื่อง
5.3 สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณการศึกษาแกเด็กนักเรียนที่ดอยโอกาสทางการศึกษา
5.4 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมากขึ้น
6. ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 สรางความตระหนัก ปลูกฝงคานิยมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกบั
ประชาชน
6.2 เผยแพรใหความรูเกี่ยวกับการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม โดยใหประชาชนไดทราบ
และเห็นความสําคัญในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
6.3 สงเสริมใหมกี ารใชปุยหมัก ปุยคอก แทนการใชสารเคมี เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพดินและน้ํา
6.4 สรางจิตสํานึกในการทิ้งขยะ การคัดแยกขยะ การกําจัดขยะ และจัดหาสถานที่ทงิ้ อยางเหมาะสม
7. ความตองการดานการบริหารจัดการ
7.1 จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานทีเ่ พื่อสรางวิสัยทัศนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
ของผูนําทองถิ่นและพนักงาน
7.2 สงเสริมใหผูนําทองถิ่นศึกษาตอในระดับที่สงู ขึ้น
7.3 เผยแพรและประชาสัมพันธ ใหความรูความเขาใจในบทบาทและภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
7.4 จัดทําโครงการพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนเพื่อประชาสัมพันธการใหบริการอยางตอเนื่อง
มีความพึงพอใจตอการรับบริการ
7.5 จัดทําโครงการรณรงค ประชาสัมพันธใหความรู และสรางจิตสํานึกใหแกประชาชนเขามามีบทบาท
และมีสวนรวมมากขึ้น
8. ความตองการดานอื่น ๆ
8.1 สงเสริมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอยางจริงจัง
8.2 จัดฝกอบรมใหความรูแกเยาวชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
8.3 ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวภายในตําบล
8.4 แกไขปญหาไฟปา
8.5 กอสรางเมรุ
8.6 สงเสริมอาชีพคนพิการ
8.7 ชวยเหลือกอสรางบานเอือ้ อาทร
8.8 ปรับปรุงถนนบริเวณพื้นทีเ่ สี่ยงทีเ่ กิดอุบัติเหตุบอยครัง้
8.9 ชวยแกปญหาหนี้สินภาคครัวเรือนและหนีส้ ินนอกระบบ
การคาดการณแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงของปญหาและสถานการณในอนาคต
นโยบายระดับ ประเทศ ระดับ ภู มิภาค ระดั บ จัง หวั ด และแมก ระทั่ง ระดับ ท องถิ่น มุง ให
ความสําคัญตอการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุงเนนใหประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง
ยั่ง ยืน การสง เสริม เศรษฐกิจ ชุมชน การใชวัส ดุที่มีในทองถิ่น องคก ารบริหารสวนตําบลหวยแกว จึง มี
เปาหมายตองการใหป ระชาชนดําเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง สง เสริม การเกษตรแบบ
ผสมผสาน ตามแนวทฤษฎีใหม มุง หวัง ใหป ระชาชนมีสุขภาพรางกายแข็ง แรง ทองถิ่นมีความเขม แข็ง
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ทุกหมูบานปลอดยาเสพติด อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การทําเกษตรที่ปลอดภัยลดการใช
สารเคมี สงเสริมการผลิตที่ใชวัสดุที่มีในทองถิ่น

การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ทองถิ่นดวยเทคนิค SWOT ANALYSIS
จากผลการวิเ คราะหและประมวลผลการทําประชาคมหมูบาน เพื่อใหทราบถึง สภาพปญหาความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่น เพื่อใหประชาชนมีความอยูดีกินดี ทองถิ่นมีความเขมแข็ง พึ่งพิงตนเองอยาง
ยั่งยืน ปลอดยาเสพติด มีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําการเกษตรปลอดภัยลดการใช
สารเคมี พรอมทั้งไดมีการประเมินถึงปจจัยดานตาง ๆ ที่เปนทั้งปจจัยเอื้อหรือปจจัยสนับสนุนจากภายในและ
ภายนอก และปจจัยที่ไมเอื้อจากภายในและภายนอก สามารถนํามาสรุปผลการวิเคราะหโดยใชเทคนิค SWOT
ANALYSIS ซึ่งทําใหสามารถตระหนักถึงจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และโอกาส ตามประเด็นการพัฒนา ดังนี้
1) ดานเศรษฐกิจ
จุดแข็ง ตําบลหวยแกว มีสภาพพื้นที่เปนที่ราบลุม และพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ทางการเกษตรดินมี
ความอุดมสมบูร ณ เหมาะสําหรับการปลูกขาวซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจ ที่สําคัญของตําบลหวยแกว มีแหลงน้ํา
ธรรมชาติ หวย หนอง คลอง บึง และยังมีอางเก็บน้ําอีก 2 แหง ที่ใชในดานเกษตรกรรม
จุดออน มีการใชสารเคมีคอนขางมากทําใหดินเสื่อมคุณภาพ ขาดการวางแผนการผลิต แหลงน้ํา
ธรรมชาติขาดแคลนในชวงฤดูแลงเนื่องจากเกษตรกรใชในการทํานาปรัง ขาดตลาดรองรับผลผลิต ตนทุนการ
ผลิตสูงราคาผลผลิตตกต่ํา
โอกาส รัฐบาลมีนโยบายและโครงการสนับสนุนทีส่ ามารถสรางโอกาสใหราษฎรหลายชองทาง เชน
อินเตอรเน็ตตําบล ธนาคารประชาชน หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (Otop) โครงการสุขภาพถวนหนา การฝก
อาชีพเกษตรกรแกนักเรียน การรับนักเรียนเขาทํางานชวงปดภาคเรียน สงเสริมอาชีพศูนยสงเคราะหราษฎร
ประจําหมูบาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และการสงเสริมอาชีพแกเกษตรกร
ขอจํากัดและอุปสรรค ขาดระบบการสื่อสารดานการตลาด ขาดการมีสวนรวมของประชาชน
ขาดการบูรณาการในการกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถิ่น
2) ดานสังคม
จุดแข็ง ราษฎรในพื้นที่สวนใหญมีวิถีชีวิตแบบชนบท เรียบงาย เคารพนับ ถือสิ่ง ศัก ดิ์สิท ธิ์ ให
ความสําคัญดานจิตใจ พึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทุกองคการตั้งแตสวนราชการ องคการปกครองสวนทองถิ่น
กํานัน ผูใหญบาน และประชาชนในพื้นที่มีความตื่นตัวตอพิษภัยของยาเสพติดเปนอยางมาก ตามโครงสราง
การปรับราชการระบบใหม ทําใหการทํางานลดขั้นตอนซ้ําซอนลง ระบบของหนวยงาน ที่มีหนาที่รับผิดชอบ
โดยตรงสามารถทํางานไดเต็มที่ มีโครงการปฏิบัติการเชิงรุก การคมนาคมการสื่อสารสะดวกทันตอเหตุการณ
ใหมที่เกิดขึ้น
จุดออน มีปญหาสังคมที่ไมอาจแกไขปญหาได เชน ปญหาทองกอนวันอันควร ปญหาการหยาราง
ปญหาความยากจน และปญหายาเสพติด
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โอกาส นโยบายระดับตาง ๆ ตางใหความสําคัญและสนับสนุนดานงบประมาณในการปองกันและ
แกไขปญหา และเรงรัดใหทุกสวนของราชการรวมชวยกันแกไขปญหา
ขอจํากัดและอุปสรรค ขาดการมีสวนรวมของประชาชน ผูทรงอิทธิพลและผูม ีอํานาจ ประชาชน
สวนใหญขาดความรูความเขาใจดานกฎหมาย
3) ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จุดแข็ง เปนชุมชนที่ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นสูง สถานศึกษาถูกกระตุน
ใหพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง มีการติดตามประเมินผลทุกระดับทั้งผูเรียนและผูสอน ผูนําทางศาสนาเขามา
มีบทบาทมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมมากขึ้น มีการพัฒนาแหลงศิลปวัฒนธรรม
จุดออน การเผยแพรศิลปวัฒนธรรมมีนอ ย
โอกาส กฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาทีบ่ ํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมมีความกาวหนา
ขอจํากัดและอุปสรรค ขาดความเชื่อมโยงระหวางการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ระบบการแขงขันทํา
ใหเกิดความเห็นแกตัว แสวงหาผลประโยชนสวนตน สื่อมวลชนมุงธุรกิจเนนการบันเทิงมากกวาการสงเสริมทาง
วัฒนธรรม
4) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จุดแข็ง พื้นที่ของตําบลหวยแกว มีแหลงน้ําธรรมชาติหลายแหง เชน อางเก็บน้ําหวยแกว อางเก็บ
น้ํารองติ้ว แมน้ําอิง และหวย หนอง คลอง บึง ที่สามารถใชแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
จุดออน ไมมีการวางแผนและลงทุนในการพัฒนาแหลงน้ําทําใหขาดแคลนน้ําในใชฤดูแลง ขาดการ
รณรงคและประชาสัมพันธ ในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โอกาส ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ป 2550 มาตรา 290 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 (2555 – 2559) นโยบายของรัฐบาล ใหความสําคัญกับการเพิม่ ประสิทธิภาพการพัฒนา
สิ่งแวดลอม
ขอจํากัดและอุปสรรค ขาดงบประมาณ บุคลากร เครือ่ งอุปกรณมีไมเพียงพอ ในการพัฒนาแหลง
น้ําและรักษาสิ่งแวดลอมอยางยัง่ ยืน
การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในภาพรวมระดับทองถิ่น
ผลการวิเ คราะหศัก ยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจ จุบันและโอกาส การพัฒ นาใน
อนาคตโดยภาพรวมของทองถิ่นดวยเทคนิค SWOT ANALYSIS จากการวิเคราะหและประมวลผลการทํา
ประชาคมหมูบาน เพื่อใหท ราบถึงสภาพปญ หาความตองการของประชาชนในทองถิ่น พรอมทั้ง ไดมีการ
ประเมินถึงปจจัยดานตาง ๆ ที่เปนทั้งปจจัยเอื้อหรือปจจัยสงเสริมสนับสนุนจากภายนอกและภายใน และ
ปจจัยที่ไมเอื้อจากภายนอกและภายใน สามารถนํามาสรุปผลการวิเคราะหดวยเทคนิค SWOT ANALYSIS
รายละเอียด ดังนี้
จุดแข็ง (Strenght)
 เปนแหลงเกษตรกรรมที่สําคัญระดับอําเภอ
 การคมนาคมติดตอระหวางหมูบาน และพื้นที่ใกลเคียงสามารถติดตอกันไดอยางสะดวก รวดเร็ว
 มีเสนทางติดตอไปยังอําเภอเมือง อําเภอดอกคําใต และจังหวัดเชียงรายไดอยางสะดวก
 เปนแหลงภูมิปญญาดานการจักสานหัตถกรรมทองถิ่น และการเกี่ยวกับการเกษตรกรรม
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 มีประวัติศาสตรและภูมิหลังที่ยาวนานเปนจุดกําเนิดของอาณาจักรภูกามยาว
 อยูใ กลชิดกับประชาชน ทําใหรับทราบปญหาความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางแทจริง
 ผูบริหารมาจากการเลือกตั้งและมีความใกลชิดประชาชนในพื้นที่ทําใหสะทอนถึงปญหาและความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ได
 มีรายไดจากการจัดเก็บภาษีเพื่อนํามาพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
 มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการนโยบายการเงินการคลังและการจัดทํางบประมาณตาม
ระเบียบ ทําใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินพัฒนาทองถิ่น สามารถออกกฎหมาย (ขอบัญญัติ
ทองถิ่น) ใชบังคับในพื้นที่ไดเอง
 มีแหลงน้ําธรรมชาติที่สามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
 มีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่อุดมสมบูรณ โดยเฉพาะมีทรัพยากรดินที่มีความอุดม
สมบูรณเหมาะแกการทําการเกษตร
 มีแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใชในดานการเกษตร เชน แมน้ําอิง อางเก็บน้ําหวยแกว อางเก็บน้ํา
หวยบง หนอง และบึงสาธารณะ
 มีกลุมมวลชนจัดตั้งและกลุมอาชีพที่เขมแข็ง สามารถพัฒนาใหเปนแหลงเศรษฐกิจของตําบล
 มีผลิตภัณฑที่ผลิตจากวัสดุในทองถิ่น เชน ผลิตภัณฑใยกลวย ผลิตภัณฑจักรสาร ในพื้นที่ที่
สามารถเผยแพรและถายทอดสูพื้นที่ตาง ๆ พัฒนาเปนแหลงศึกษาเรียนรูได
 มี ร อ งรอยทางประวั ติ ศ าสตร สามารถพั ฒ นาเป น แหล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม เช น
พระธาตุภูขวาง พระธาตุลานเตี้ย ที่มีความเกาแกนานนับรอยกวาปและมีประวัติความเปนมา
 มีความเปนเอกภาพดาน ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรม
 มีมวลชนที่เขมแข็ง โดยเฉพาะกลุมอสม. กลุมอาชีพ กลุมแมบาน ชมรมกํานันผูใหญบานและ
คณะกรรมการที่เขมแข็ง
 หนวยงานภาคประชาสังคม ผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่น ภาคราชการ และหนวยงานระดับทองถิ่น
มีการบูรณาการทํางานรวมกัน และมีความสามัคคี รวมมือกันเพื่อประโยชนสุขของประชาชนใน
พื้นที่ หนวยงานราชการใหความรวมมือกับทองถิ่นเปนอยางดี

จุดออน (Weakness )
 ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย
 ประชากรสวนใหญอยูในภาคเกษตรกรรมที่ไมไดมีการจัดทําแผนที่ดานเกษตรกรรม เกษตรกรจึง
ทําการเกษตรแบบไมมีแผนงาน ไมมีการการวางแผน จึงสงใหมีรายไดไมแนนอน
 กลุมเกษตรกร/กลุมอาชีพไมมีการรวมกลุมกันอยางยั่งยืน กลุมมวลชนจัดตั้ง กลุมประชาสังคม
มุงเนนผลประโยชนของกลุมมากกวาผลประโยชนสวนรวม
 ปญหาภัยธรรมชาติซ้ําซอน
 เกษตรกรขาดความรูในการประกอบอาชีพ และการเพิ่มมูลคาของสินคาเกษตร ขาดการวางแผน
ดานการตลาด ขาดความรูในการเพิ่มมูลคาสินคาสินคาทางเกษตร การตลาด การพัฒนาตอ
ยอดผลผลิตทางการเกษตร
 ปญหาหนี้สินนอกระบบและในระบบ เชน หนี้สินจากกลุมที่ถูกจัดตั้งโดยหนวยงานของรัฐ
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 ปญ หาสัง คม เชน ปญ หาการตั้ง ทอ งกอนวัยอันควร ปญ หาหยาราง ปญ หาความยากจน
ปญหายาเสพติด
 ประชาชนขาดความใสใจในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองมุงหวังผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
มากกวาการดูแลใสใจสุขภาพ
 ไมมีระบบชลประทานที่มีมาตรฐานที่สามารถเก็บกักน้ําไวใชในฤดูแลง และไมมีการบริหารจัดการ
น้ําอยางเปนระบบ ปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ําเพื่อการเกษตรอยาง
เพียงพอและทั่วถึงโดยเฉพาะในฤดูแลง
 นักการเมืองทองถิ่นยังไมเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานและบทบาทอํานาจ
หนาที่ของตนเอง
 ระดับการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนในทองถิ่นยังไมสูงมากนัก
 การสนั บ สนุน งบประมาณจากภาครัฐยั ง ไมเ พียงพอในการดําเนินงาน เช น เครื่องจัก รกล
เครื่องมืออุปกรณที่ใชเพื่อการพัฒนา ยังไมเพียงพอในการดําเนินงาน
 ขาดการประสานงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน
 การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สงผลกระทบตอทรัพยากรดินจากที่เคยอุดมสมบูรณ ผลผลิตทาง
การเกษตรจึงไมสามารถจําหนายไดในราคาที่เหมาะสม ทําใหตนทุนการผลิตสูง แตผลผลิตราคา
ตกต่ํา
 ขาดการตอยอดผลิตผลทางการเกษตร ไมมีตลาดที่ไดมาตรฐานรองรับผลผลิตของเกษตรกรใน
พื้นที่ ปญหาพอคาคนกลางและผูที่ฉกฉวยผลประโยชนจ ากเกษตรกร เกษตรกรไมสามารถ
กําหนดราคาสินคาทางการเกษตรของตนเองได
 การปลูกพืชตามกระแสสังคมไมสอดคลองกับความตองการของตลาด ทําใหราคาพืชผลทาง
เกษตรตกต่ํา ไมสามารถจําหนายไดตามราคาที่เกษตรกรตองการ
 ประชาชนในทองถิ่นขาดความรูความเขาใจและความสําคัญของแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถิ่น
ขาดความตระหนักและความเปนเจาของ และหวังพึ่งพิงหนวยงานทองถิ่นและหนวยงานราชการ
มากกวาการชวยเหลือตนเองพึ่งพิงตนเอง ทําใหแผนชุมชนไมบรรลุตามวัตถุประสงคอยางแทจริง
 มีปญ หาสังคม เชน ปญ หาครอบครัว โรคเอดส ยาเสพติด กระทบตอสถาบันครอบครัว
ชุมชนและการพัฒนาทองถิ่น
 ไมสามารถจัดเก็บรายไดของตนเองไดอยางเพียงพอและสมดุลกับรายจาย
 ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่นไมมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ
ตนเองอยางแทจริง มุงแกไขปญหาตามความตองการของประชาชนเพียงอยางเดียว โดยไมได
สงเสริมและสรางจิตสํานึกในการพึ่งพิงตนเอง และความเปนเจาของรวมกัน

โอกาส (Opportunnity)
 เนนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจชุมชนเปนหลัก
 และใหความเปน อิสระในการบริหารจัดการมากขึ้น
 มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการนโยบาย การเงิน การคลัง ทําใหเกิดความคลองตัวในการ
พัฒนาทองถิ่น
 พื้นที่อยูใกลตัวอําเภอและจังหวัด สงผลตอการเอื้อประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น
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 มีงบประมาณในการบริหารจัดการ และมีความเปนอิสระในการพัฒนาทองถิ่น
 มีกฎหมายที่มีแนวโนมสงเสริมใหมีการกระจายอํานาจสูทองถิ่นมากขึ้น ภาครัฐไดมีนโยบายเรื่องการถาย
โอนงานเกี่ยวกับการพัฒนาใหทองถิ่นดําเนินการ ทําใหการบริหารงานของทองถิ่นมีความคลองตัวและ
เปนอิสระมากขึ้น
 แผนระดับตาง ๆ ตั้งแตระดับชาติ ระดับภาค และระดับจังหวัด มุงประโยชนสุขของประชาชน เนนโครงการ
ตามพระราชดํ าริต าง ๆ โดยเฉพาะหลักปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงซึ่ง สามารถประยุกตใ ชใ นตําบล ชุม ชน
จนถึงระดับครัวเรือน มีวิถีชีวิตมีความสอดคลองกับนโยบายตั้งแตระดับชาติจนถึงระดับทองถิ่น
 นโยบายของรัฐบาลเอื้อตอการพัฒนาแกปญหาชุมชน
 นโยบายของจังหวัดเอื้อตอการแกปญหาในพื้นที่

ขอจํากัด (Threat)
 งบประมาณที่ไดรับจัดสรรยังไมเพียงพอในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการใหครอบคลุม
 พื้นที่เกษตรกรรมสวนใหญไมสามารถเพาะปลูกไดตลอดป
 การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินยังไมสําเร็จตามเปาหมาย จึงไมสามารถจัดเก็บรายได
เพิ่มขึ้น
 มูลคาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา ไมเปนอาชีพทีส่ รางแรงกระตุนและไมใชอาชีพในฝน
 มีขอจํากัด และรายละเอียดปลีกยอยในขอกฎหมายทีเ่ ปนอุปสรรคตอการพัฒนา เจาหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรบั ผลกระทบจากหนวยงานการตรวจสอบบอยมาก จึงไมกลาทีจ่ ะ
พัฒนาทองถิ่นอยางเต็มที่
 ขอกฎหมาย ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานที่ยังไมเอื้อตอการพัฒนา มีขอจํากัดสงผล
ใหไมสามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชนอยางแทจริง
 ขอกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไมชัดเจนมีความคลุมเครือตองอาศัยการตีความ
 ผูบริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชน การดําเนินงานโครงการตาง ๆ จึงมุงประโยชนตอ
ประชาชนเปนหลัก
 มีปญหาภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติซ้ําซาก น้ําทวมในฤดูฝน ภัยแลงในฤดูแลง ปญหาศัตรูพืช สงผลตอผลผลิต
ทางการเกษตรลดลง และไมมีคุณภาพ อีกทั้งยังตองใชงบประมาณในการแกไขและบรรเทาปญหาภัยพิบัติและ
ภัยธรรมชาติ
 หนวยงานกํากับดูแลแทรกแซงการบริหารงบประมาณของทองถิ่นมากเกินไป ไมไดเปนไปตามหลักการกระจาย
อํานาจอยางแทจริง
 ทองถิ่นถูกจดจองและจับผิดจากหนวยงานดานการตรวจสอบมากจนเกินไป จนทองถิ่นเองไมกลาที่ดําเนินการ
แกไขปญหาและบรรเทาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนใหมีประสิทธิภาพ
 วิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดําเนินชีวิตตามวิถีของชาวตะวันตกมากจนเกินไป
ตั้งแตการกิน การอยู การใชชีวิต และแนวความคิดที่มีความเปนปจเจกชนมากขึ้น
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2.2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ในรอบปทผี่ านมาองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว ไดดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอน และ
ตอบสนองความตองการและความเดือดรอนของชุมชนและประชาชนโดยสรุปได ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
งบประมาณ
ที่
โครงการ
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ตั้งไว
ที่เบิกจายไป
1 โครงการกอสรางถนนคสล.ในหมูบ าน หมูที่ 1
280,000
279,000
2 โครงการกอสรางถนนคสล.ในหมูบ าน หมูที่ 7
280,000
141,600
3 โครงการกอสรางถนนคสล.ในหมูบ าน หมูที่ 6
280,000
279,000
4 โครงการกอสรางถนนคสล.ในหมูบ าน หมูที่ 4
280,000
279,000
5 โครงการกอสรางถนนคสล.ในหมูบ าน หมูที่ 2
280,000
279,000
6 โครงการกอสรางถนนคสล.ในหมูบ าน หมูที่ 3
280,000
279,400
7 โครงการกอสรางถนนคสล.ในหมูบ าน หมูที่ 17
280,000
249,000
8 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล. รูปตัว U หมูที่ 7
280,000
137,500
9 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล. รูปตัว U หมูที่ 9
280,000
95,000
10 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล. รูปตัว U หมูที่ 5
280,000
250,000
11 โครงการแทงน้ําประปา หมูที่ 17
280,000
280,000
12 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.หมูท ี่ 16
280,000
280,000
13 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล. บานมวงคํา หมูท ี่ 14
280,000
280,000
14 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.บานหวยทรายขาวหมูท ี่ 13
280,000
278,200
15 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บานจําปา หมูที่ 15
280,000
279,500
16 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปด หมูท ี่ 11
280,000
279,400
17 ซอมแซมถนนบดอัดสูพื้นที่การเกษตร
100,000
88,785
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
ที่

โครงการ

1

โครงการอบรมใหความรูเกษตรกรเกี่ยวกับเชื้อราพันธุขาวและ
พืชผลทางการเกษตร
โครงการสงเสริมศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่นและประเพณีทองถิ่น
โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุภูขวาง
โครงการประเพณีสงกรานตรดน้ําดําหัว
โครงการประเพณีลอยกระทง
โครงการบรรพชาอุปสมบท
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ
โครงการสรงน้ําพระธาตุหวยแกวหลวง
โครงการสรงน้ําพระธาตุลานเตี้ย
โครงการสรงน้ําพระธาตุศรีจําปา
โครงการสรงน้ําพระธาตุภูกามยาว
โครงการบริหารงานสภาวัฒนธรรมอ.ภูกามยาว
โครงการประเพณีบวงสรวงพอขุนงําเมือง
โครงการ อบต.เคลื่อนที่
อุดหนุนอําเภอกาวยาว โครงการปนจักรยาน
อุดหนุนอําเภอภูกามยาวโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว
โครงการสงเสริมเกษตรกรในการผลิตเมล็ดขาวพันธ พันธุพืช
ตนกลา ตาง ๆ
จัดซื้อน้ํายาฆาเพลี้ยและแมลงศัตรูพืช
คาใชจายการสรางความสมานฉันท การปกปองสถาบันสําคัญของ
ชาติและสรางความเขมแข็ง
อุดหนุนจังหวัดพะเยาศูนยอํานวยการพลังแผนดินชนะยาเสพติด
จ.พะเยา
อุดหนุนอําเภอภูกามยาวในการจัดงานเทศกาลลิ้นจี่ของดีเมือง
พะเยา
อุดหนุนกลุมอาชีพคนพิการ ตําบลหวยแกว
อุดหนุนกลุมคนพิการ อําเภอภูกามยาว
อุดหนุนผูติดเชื้อ ตําบลหวยแกว
อุดหนุนผูติดเชื้อและผูดอยโอกาส ตําบลหวยแกว
อุดหนุนกลุมผูสงู อายุ ตําบลหวยแกว
อุดหนุนกลุมอาชีพ หมูท ี่ 1-17 ตําบลหวยแกว

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ตั้งไว
ที่เบิกจายไป
25,000
24,950
50,000
70,000
100,000
350,000
30,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3,000
2,000
34,000
5,000
5,000
50,000

10,000
49,500
97,900
0
30,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3,000
2,000
33,800
5,000
0

100,000
20,000

100,000
20,000

35,000

30,000

35,000

35,000

5,000
5,000
5,000
5,000
30,000
40,000

5,000
5,000
5,000
5,000
30,000
40,000

0

31

ที่

โครงการ

28 คาใชจายการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตําบล
หวยแกว
29 คาใชจายในการสงทีมกีฬาเขารวมแขงขันระดับตางๆ เชนตะกรอ
เปตอง ฟุตบอล ฯลฯ
30 อุดหนุนกีฬาสียุวชนตําบลหวยแกว
31 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
32 เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน จํานวน 6 แหง
33 เงินอุดหนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6 ศูนย
34 อุดหนุนอาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียน จํานวน 6 โรงเรียน
35 อุดหนุนอาหารเสริมนมสําหรับศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
จํานวน 6 ศูนย
36 กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
37 วัคซีนสุนัข แมว
38 โครงการควบคุมไขเลือดออก (จัดซื้อทรายอเบท)
39 จัดซื้ออุปกรณกีฬาในชุมชน
40 โครงการสงเสริมการออกกําลังกายในชุมชนและสรางเครือขาย
ผูนําออกกําลังกาย
41 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลหวยแกว
42 อุดหนุน อสม .โครงการ สปสช.
43 อุดหนุนอําเภอภูกามยาว โครงการจัดขบวนแหงานพิธีบวงสรวง
พอขุนงําเมือง ป 2557

งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ตั้งไว
ที่เบิกจายไป
300,000
243,170
10,000

10,000

30,000
606,000
1,260,000
784,000
573,300
274,400

30,000
612,000
1,248,000
778,400
415,827.68
274,400

80,000
50,000
100,000
90,000
34,000

78,640
40,000
91,000
84,415
33,600

100,000
255,000
25,000

100,000
255,000
25,000

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ที่
1
2

โครงการ
โครงการจัดทําแนวกันไฟปา
โครงการพนแกไขปญหาหมอกควัน

งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณที่
ที่ตั้งไว
เบิกจายไป
100,000
85,000
100,000
95,000
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย
ที่

โครงการ

1

อุดหนุนอําเภอภูกามยาวในการจัดรัฐพิธี 12 สิงหามหาราชินี ป
2557
อุดหนุนอําเภอภูกามยาวในการจัด วันปยะมหาราช 23 ตุลามคม
ป 2557
อุดหนุนอําเภอภูกามยาวในการจัดรัฐพิธี 5 ธันวามหาราช
ป 2557
อุดหนุนศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด จ.พะเยา
เพื่อจัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดพะเยา
อุดหนุนอ.ภูกามยาวในโครงการจัดนิทรรศการและปนจักรยาน
ตานยาเสพติดเนือ่ งในวันตานยาเสพติดโลก
โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตําบลหวยแกวตานยา
เสพติด
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. และศึกษาดูงาน
อปพร.ตําบลหวยแกว
โครงการปองกันภัยชวงเทศกาลปใหม
โครงการปองกันภัยชวงเทศกาลสงกรานต
โครงการปองกันปญหาภัยแลง หมูที่ 1-17
โครงการสนับสนุนเครื่องกันหนาวใหกับประชาชน
โครงการอาสาปกปองสถาบันสําคัญองชาติและความสามัคคีของ
คนในชาติ
อุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวต.หวยแกว

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณที่
ที่ตงั้ ไว
เบิกจายไป
10,000
10,000
5,000

5,000

10,000

10,000

30,000

30,000

5,000

5,000

200,000

243,170

100,000

33,970

5,000
5,000
100,000
100,000
20,000

5,000
5,000
85,000
90,000
20,000

5,000

5,000
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาบุคลากรอบต.หวยแกว
อบต. เคลือ่ นที่
จัดทําระบบแผนที่ภาษี อบต.
พัฒนาระบบอินเตอรเน็ต
ตรวจ เช็ค ซอมบํารุงเครื่องใชสํานักงาน
ทําปฏิทิน, วารสาร ของ อบต.
จางเหมาปรับปรุงเวปไซดของอบต.หวยแกว
คาบริการอินเตอรเน็ต
จัดหาหนังสือ หนังสือพิมพ วารสาร ฯลฯ ใหกับหมูบาน
คาจางเหมาบริการตาง ๆ ในสํานักงาน
จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับเครื่องจักรกล เชน
รถยนต ฯลฯ
รณรงคการใชสทิ ธิเลือกตั้งการเลือกตัง้ ตาง ๆ
คาตอบแทนกรรมการตรวจรับงานจางควบคุมงาน ฯลฯ
สนับสนุนศูนยขอมูลขาวสารการซื้อจัดจางระดับอําเภอ
จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เชน คอมพิวเตอรพรอมเครือ่ งพิมพ
โตะ เกาอี้ แอร และครุภัณฑอื่น ฯลฯ
จัดซื้อวัสดุประเภทตาง ๆ เชน วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ วัสดุงานบานงานครัววัสดุกอสราง วัสดุ
การเกษตร วัสดุโฆษณาและเผยแพร วัสดุคอมพิวเตอรวสั ดุอื่น ๆ

13
14
15
16
17
18

งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณที่
ที่ตั้งไว
เบิกจายไป
15,000
0
15,000
0
34,000
33,800
100,000
99,800
10,000
5,000
100,000 119,996.24
90,000
75,000
10,000
10,000
50,000 108,195.20
70,000
70,000
394,320
394,223
200,000

75,358

100,000
75,000
35,000

312,689.50
29,000
30,000

200,000

322,720

300,000

175,328

300,000

154,570
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โครงการที่จายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2557
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

โครงการ/กิจกรรม

โครงการกอสรางถนนคสล.ในหมูบ าน หมูที่ 1
โครงการกอสรางถนนคสล.ในหมูบ าน หมูที่ 7
โครงการกอสรางถนนคสล.ในหมูบ าน หมูที่ 6
โครงการกอสรางถนนคสล.ในหมูบ าน หมูที่ 4
โครงการกอสรางถนนคสล.ในหมูบ าน หมูที่ 2
โครงการกอสรางถนนคสล.ในหมูบ าน หมูที่ 3
โครงการกอสรางถนนคสล.ในหมูบ าน หมูที่ 17
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล. รูปตัว U หมูที่ 7
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล. รูปตัว U หมูที่ 9
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล. รูปตัว U หมูที่ 5
โครงการแทงน้ําประปา หมูที่ 17
โครงการขุดขยายพื้นที่เก็บน้ําสระเก็บน้ํากาดถี หมูที่ 8
โครงการกอสรางถนนคสล.ในหมูบ าน หมูที่ 9
โครงการวางทอระบายน้ําคสล.หมูท ี่ 12
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.ในหมูบ าน หมูที่ 3

เงินงบประมาณ
(บาท)

279,000
141,600
279,000
279,000
279,000
279,400
249,000
137,500
95,000
250,000
280,000
278,000
184,400
238,000
88,692

โครงการที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค ประจําปงบประมาณ 2557
ดานสวัสดิการสังคม
เปนเงินทั้งสิ้น 11,384,700 (แยกออกเปนคา)
1. เบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
9,776,700 บาท
2. เบี้ยยังชีพคนพิการ
1,608,000 บาท
ดานบริหารการศึกษา
เปนเงินทั้งสิ้น 2,997,239 (แยกออกเปนคา)
1. คาจางครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตําบลหวยแกว
490,410 บาท
2. เงินเพิ่มคาครองชีพสําหรับครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตําบลหวยแกว 76,590 บาท
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับครูผูดูแลเด็กฯ
26,460 บาท
4. เงินเดือนพนักงานครูผูดูแลเด็กศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กในพื้นที่ตําบลหวยแกว
710,460 บาท
5. เงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานครูผูดูแลเด็กศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กฯ
990,540 บาท
6. เงินตกเบิกเงินเดือนพนักงานครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
120,000 บาท
7. เงินคารักษาพยาบาลพนักงานครู
1,090 บาท
8. คาวัสดุการศึกษา
581,689 บาท
อาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน
เปนเงินทั้งสิ้น 2,716,627.68 (แยกออกเปนคา)
1. เงินอุดหนุนอาหารวันโรงเรียนสพฐ.ในพื้นที่ตําบลหวยแกว จํานวน 6 โรงเรียน 1,248,000.00 บาท
2. เงินอุดหนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตําบลหวยแกว 6 ศูนย
778,400.00 บาท
3. อุดหนุนอาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสพฐ.ในพื้นที่ตําบลหวยแกว 6 โรงเรียน 415,827.68 บาท
4. อุดหนุนอาหารเสริมนมสําหรับศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กในพื้นที่ตําบลหวยแกว 6 ศูนย 274,400.00 บาท
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2.3. การประเมินผลประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
จากการศึ ก ษาวิเ คราะหแ ผนพั ฒ นาขององค ก ารบริ ห ารสว นตํ า บลห วยแกว นั้น ปรากฏว า
งบประมาณรอยละ 60 – 70 นํามาพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชน และการพัฒนาดานอื่น ๆ เชน การพัฒนาแหลงน้ํา ถนนในหมูบานและสูพื้นที่การเกษตร การ
สาธารณสุข ดานสังคม ดานการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น การบริหารการปกครองและอื่น ๆ
ปรากฏตามแผนงานและโครงการตาง ๆ ภายในตําบล ซึ่งประชาชนยังมีความตองการที่จะใหมีการกอสราง
ดานโครงสรางพื้นฐาน เชน การขุดลอกคูคลองและแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีแหลงน้ําเพียงพอตอการเกษตร
เพื่อใหสามารถกักเก็บน้ําไวใชไดในในการอุปโภคบริโภค สามารถแกไขปญ หาการขาดแคลนน้ําใชในการ
เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรในฤดูแลงได การกอสรางถนนภายในหมูบานเพื่อความสะดวกในการคมนาคม
ถนนลูกรังบดอัดเขาสูพื้นที่การเกษตร ซึ่งจะทําใหเกษตรกรสามารถขนสงผลผลิตออกจากพื้นที่การเกษตรได
อยางสะดวก รวดเร็ว การกอสรางรางระบายน้ําเพื่อปองกันปญหาน้ําทวม องคการบริหารสวนตําบลหวยแกว
ไดดําเนินงานพัฒ นาทองถิ่นในเขตพื้นที่ตําบลหวยแกวโดยมีแผนงาน/โครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการตาง ๆ ภายในตําบลหวยแกว โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณจากเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล รายไดที่จัดเก็บเอง รวมทั้งภาษีอากรและคาธรรมเนียมตาง ๆ เพื่อนํามาพัฒนาทองถิ่นใน
ดานตา ง ๆ เชน ดานโครงสรางพื้น ฐาน ดานสาธารณสุข ดานสัง คม ดานการศึ ก ษาศาสนาประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น การบริหารการปกครอง และอื่น ๆ ทําใหทองถิ่นไดรับการพัฒนาอยางครอบคลุมทุกดาน
เพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชนและประชาชนไดรับ ความพึง พอใจสูง สุดในการจัดบริก าร
สาธารณะองคก ารบริ ห ารส วนตําบลหวยแกวไดดําเนินการตามแผน เพื่อแกไขปญ หาความเดือดรอนให
ประชาชนไดพอสมควร โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. การดําเนินการดานโครงสรางพื้นฐาน
- ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการขยายการใหบริการดานไฟฟา โทรศัพท กอสรางถนน
ใหการสัญจรไปมาสะดวกและการลําเลียงพืชผลทางการเกษตรไดรับความรวดเร็วมากขึ้น
- จัดการระบบการระบายน้ําใหถูกสุขลักษณะและการจัดเก็บขยะมูลฝอยอยางถูกวิธีและเหมาะสม
องคการบริห ารสวนตําบลหวยแกวไดดําเนินการกอสรางถนน คสล. ถนนหินคลุก ถนนลูก รัง พรอมทั้ง
ดําเนินการขยายเขตไฟฟาเพิม่ เติมใหกับหมูบาน เพื่อแกไขปญหาดานโครงสรางพื้นฐานใหกับประชาชน
- กอสรางถนนคสล. ภายในหมูบาน
- ปรับปรุงถนนลูกรังสูพื้นที่เพื่อการเกษตร
- ขยายเขตไฟฟา
- กอสรางศาลาอเนกประสงค
2. การดําเนินการดานแหลงน้ํา
- พัฒนาคุณภาพน้ําประปาใหสะอาดและขยายการใหบริการใหครอบคลุมทุกพื้นที่ขุดลอกสระน้ําที่ตื้น
เขิน เพื่อใหจัดเก็บน้ําใหไดมากขึ้นและจัดหาแหลงน้ําเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ขาดแคลน สามารถใหประชาชนไดใช
ประโยชนมากขึ้น องคการบริหารสวนตําบลหวยแกวไดดําเนินงานขุดสระ ขุดลอกสระ และขุดลอกคลอง เพื่อ
เตรียมพรอมสําหรับการกักเก็บน้ําไวใชอุปโภคและบริโภค และจัดระบบประปาหมูบานเพื่อใหบริการแก
ประชาชนอยางทั่วถึง
- วางทอระบายน้ําคสล.
- ขุดลอกลําน้ํา ลําหวย หนอง คลอง บึง
- กอสรางรางระบายน้ํา
- กอสรางฝายน้ําลน
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3. การดําเนินการดานเศรษฐกิจ
- สงเสริมกลุมอาชีพในตําบลหวยแกว สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ ดูงานนอกสถานที่
- มีก ารฝก จัดอบรมสมาชิก อยางสม่ําเสมอแนะนําและชวยเหลือเรื่องการหาแหลง เงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ
- ชวยในการจัดการดานการตลาดและชวยแนะนําใหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางานของ
สมาชิก
- จัดการฝกอบรมแกประชาชน ในสวนของกลุมแมบาน เพื่อเปนการสงเสริมรายไดแกประชาชนใน
พื้นที่ แกไขปญหาการวางงาน
- อํานวยความสะดวกในเรื่องกองทุนหมูบาน เพือ่ สงเสริมเงินทุนในการประกอบอาชีพ
- อุดหนุนสงเสริมกิจกรรมกลุมสตรีแมบานทัง้ 17 หมูบาน
- สนับสนุนทุนเศรษฐกิจชุมชนแกกลุมอาชีพ
- สนับสนุนวัสดุครุภัณฑในการประกอบอาชีพ
- ใหยืมครุภัณฑในการประกอบอาชีพ
4. การดําเนินการดานสวัสดิการสังคม
- ชวยประสานงานในการจัดทํากิจกรรมของกลุมตาง ๆ เชน กลุมเยาวชน และจัดตั้ งกลุมเพื่อรวม
กิจกรรมที่เปนประโยชนและสงเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกและบุคคลทั่วไป
- ประสานงานใหความชวยเหลือผูสงู อายุกบั หนวยงานที่เกีย่ วของ
- จัดหาแหลงพักผอนสาธารณะที่สะดวกสบายใหกับชุมชน
- พัฒนาศักยภาพ โดยการใหขอมูลขาวสารที่เหมาะสมใหกับชุมชน
- โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหกับผูส ูงอายุ และผูพกิ าร ปรับปรุงคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผูดอยโอกาสในตําบล
- จัดโครงการกีฬาตานยาเสพติดประจําป ใหคนในพื้นที่เขารวมกิจกรรม
- โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน ภัยหนาว วาตภัย ภัยแลง อัคคีภัย อุทกภัย ฯลฯ
- จัดกิจกรรมวันสําคัญตามประเพณีไทย
- สงเสริมกิจกรรมดานหอกระจายขาวของหมูบ าน
- สงเคราะหเบี้ยยังชีพแกคนผูส ูงอายุ ผูติดเชื้อ คนพิการ
- สนับสนุนงบประมาณเพือ่ แกไขปญหายาเสพยติด
- ใหการสงเคราะหเครื่องนุงหมกันหนาวแกราษฎรที่ยากจน
- กอสรางบานเอื้ออาทรใหแกราษฎรที่ยากไร
5. การดําเนินการดานการเมืองการบริหาร
- จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพือ่ ใหความรู พบปะเยี่ยมเยียนราษฎรรวมถึงใหบริการนอกสถานที่
- จัดอบรมเพื่อใหความรู ทักษะเพิ่มเติมแกเจาหนาที่และสมาชิกของ อบต.
- ขอจัดเก็บภาษีบางชนิดเพิ่มเติมหรือเงินสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางานของ อบต.ใหมีการให
ความรูเพิ่มกับเจาหนาที่ อบต. ในการทํางาน
- ไดมีการบริหารใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัดและผูบริหาร เกี่ยวกับดาน
สาธารณูปโภค การศึกษา สาธารณสุข และสังคม และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
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6. การดําเนินการดานสาธารณสุข
- สงเสริมดานสุขภาพใหแกผสู ูงอายุ เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปใหไดรับการบริการที่เทาเทียม
กัน
- กิจกรรมสงเสริมอบรมใหความรูใ นการปองกันและควบคุมโรคติดตอ จัดโครงการปองกันและ
ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอที่มียงุ เปนพาหะนําโรค มีการฉีดพนยา และแจกทรายอะเบทใหกับ
ประชาชน รวมถึงการปองกันโรคระบาดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ ในพื้นที่รับผิดชอบ
- จัดซื้อวัคซีนฉีดปองกันโรคพิษสุนัขบา
- ดําเนินการสงเสริมสวัสดิการแกผสู ูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาสทางสังคม
7. การดําเนินการดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- สงเสริมการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาใหแกเด็กและเยาวชนในพื้นที่
- ขยายสถานศึกษาใหเพียงพอกับความตองการ
- ดําเนินการสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล จํานวน 6 ศูนย
- สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) และโครงการอาหารกลางวัน ใหกับโรงเรียนในเขตพื้นที่
บริการ
- สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก รวมทั้งสงเสริมประเพณีอันดีงามทางศาสนา และวัฒนธรรม เชนวัน
สงกรานตรดน้ําดําหัวผูสงู อายุ วันเขาพรรษา ประเพณียี่เปงลอยกระทง เปนตน
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน เพิ่มทักษะใหเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กประจําตําบล
8. การดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาปาชุมชนและไมใชสอย
- จัดอบรมใหความรูการทําการทําปุยอินทรีย
- จัดตั้งปาชุมชน
- จัดทําเขตแบงกั้นทีส่ าธารณะของตําบล
- จัดหาแหลงน้ําจากแหลงอื่น ๆ ที่ไมใชน้ําบาดาล
- ดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ
- ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนในหมูบานเพื่อใหมีความเปนระเบียบ สวยงาม ใหหมูบ านนาอยู รวมถึง
สงเสริมการปลูกพืชคลุมดินเพื่อแกไขการพังทลายหนาดิน
9. การดําเนินงานดานทองเที่ยว
-. ปรับปรุงภูมิทัศน
- ขุดลอกอางเก็บน้ํา
10. การดําเนินงานดานการเมืองและการบริหาร
- อบรมให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ด า นการปกครองและส ง เสริ ม ความรู เ กี่ ย วกั บ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
- ใหความรูเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย
- ใหความรูเกี่ยวกับเลือกตั้งและประชาสัมพันธการเลือกตั้งทุกระดับ
- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
***********************************
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สวนที่ 3
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุท ธศาสตรและแนวทางการพั ฒ นา ขององคก ารบริ ห ารสว นตํ าบลหว ยแกว ประกอบดวย
วิสัยทัศน พันธกิจ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) วิสัยทัศน องคการบริหารสวนตําบลหวยแกว ไดกําหนดวิสัยทัศนไววา “ทองถิ่นเขมแข็ง
แหลงผลิตเกษตรปลอดภัย นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมที่แสดงใหเห็นถึงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อใหเ กิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุทั้งประสิทธิภาพและประสิท ธิผ ล ซึ่งเกิดจากการกําหนด
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลหวยแกวที่สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และสอดคลองกับพันธกิจ เปาประสงค และแนวทางการ
พัฒนา ซึ่งการกําหนดวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลหวยแกว ไดกําหนดใหมีความสอดคลองกับ
วิสัยทัศนในระดับตาง ๆ ดังนี้
วิสัยทัศนของจังหวัดพะเยาในดานการสงเสริมใหทองถิ่นเปนแหลงในการผลิตเกษตรปลอดภัย
เนื่องจากพื้นที่ตําบลหวยแกวเปนพื้นที่เกษตรกรรม ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร อีกทั้ง
มีทรัพยากร เชน ดิน น้ํา ที่เหมาะสมแกการทําการเกษตร แตปญหาในขณะนี้คือ เกษตรกรนิยมใชสารเคมี
ในการทําการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลหวยแกวจึงเล็งเห็นความสําคัญในการทําเกษตรปลอดภัยใน
พื้นที่ ทั้งนี้เพื่อลดปญหาดานสุขภาพของเกษตรกรเอง และเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคาทางการเกษตร
วิสัยทัศนขององคก รปกครองสวนทองถิ่นในเขตจัง หวัดพะเยา คือมุง เนนใหทองถิ่นมีความ
เขมแข็งตามหลักการบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาบุคลากร เนนการสงเสริมและใหประชาชนในพื้ นที่เรียนรู
การพึ่งพึงตนเองอยางยั่งยืน เปนแหลงผลิตเกษตรปลอดภัยและสามารถตอยอดผลิตภัณฑทางการเกษตรให
สามารถเพิ่มมูลคาใหแกสินคาได
2) พันธกิจ ไดกําหนดพันธกิจที่ส อดคลองกับยุท ธศาสตรการพัฒนาขององคก ารบริหารสวน
ตําบลหวยแกว ประกอบดวย 6 พันธกิจ และนําไปสูเปาประสงค และแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ พันธกิจมี
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาและนําไปสูเปาประสงคและแนวทางการพัฒนา
3) เปาประสงค มีความสําคัญเปนอยางยิ่งเพื่อนําไปสูจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น (goals)
เปนกรอบในการกําหนดตัวชี้วัด (KPIs) และจะนําไปสูเปาหมาย (targets) เพื่อสงผลใหเกิดแนวทางการพัฒนา
ทองถิ่น โดยไดกําหนดเปาประสงคไว 6 เปาประสงคมีความสอดคลองทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ และแนวทางการ
พัฒนาทองถิ่น
4) แนวทางการพัฒนา เปนเข็มทิศหรือเสนทางที่จะนําใหเกิดทิศทางที่ชัดเจนวา องคการบริหาร
สวนตําบลหวยแกว จะมีแนวทางการพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค ซึ่งได
กําหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองและเกิดความเชื่อมโยงกันคือ
ความเชื่อมโยงและสอดคลองระวางยุทธศาสตรการพัฒนา เปาประสงค พันธกิจ และแนวทาง
การพัฒนา รายละเอียด ดังนี้
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ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
 พันธกิจ
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน ระบบเศรษฐกิจ
การทองเที่ยว การคาและการลงทุน
2. พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพื่อประชาชน
3. พัฒนา สนับสนุน การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
4. พัฒนาองคความรู ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพือ่ เพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตรและเพิ่ม
ศักยภาพ การประกอบอาชีพรวมทั้งดานการตลาดอยางมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานในระดับสากล
 เปาประสงค
2. มีระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการขั้นพื้นฐานอยางเพียงพอ
และทั่วถึง
3. มีระบบบริหารจัดการแหลงน้ําเพือ่ การเกษตรอยางเพียงพอและทั่วถึง
4. ประชาชนมีอาชีพเสริม ประชาชนมีรายไดเพียงพอกับรายจายที่จําเปน สามารถพึง่ พาตนเองได
5. ประชาชนมีทักษะ ความรูดานการเกษตรเพิม่ ขึ้นสามารถพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรไดอยางมี
คุณภาพเพื่อรองรับการสงออกสูตลาดภายนอก
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. จํานวนถนน ทางระบายน้ําที่ไดมาตรฐานเพิม่ ขึ้น
2. จัดหาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค พัฒนาแหลงน้ําเพือ่ การเกษตร ปองกันและแกไขปญหาน้ํา
ทวมบานเรือนราษฎร
3. จํานวนครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑมาตรฐานลดลง จํานวนผูมีทักษะ ฝมือดานอาชีพเพิ่มขึ้น
4. จํานวนเกษตรกรทีส่ ามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรเพือ่ จําหนายสูตลาดภายนอก
 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ (เชิงปริมาณ / คุณภาพ)
1. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน และระบบ
- จํานวนถนน รางระบายน้ํา ที่ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น
ระบายน้ํา
2. ขยายเขตไฟฟา ซอมบํารุงระบบไฟฟาสาธารณะ - จํานวนการใหบริการไฟฟาสาธารณะทีเ่ พิ่มขึ้น
3. สรางและปรับปรุงการบริการประปาหมูบาน
4. การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
5. การปองกันระบบระบายน้ําและการแกไขปญหา
น้ําทวม
6. กอสรางสะพาน ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
7. พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการสรางงานสราง
รายได และการลงทุนที่กอใหเกิดการกระจาย
รายไดสูทองถิ่น
8. สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปสินคา
ทางเกษตร เสริมสรางกลุมอาชีพใหมีความเขมแข็ง

- จํานวนการใหบริการประปาหมูบานที่เพิม่ ขึ้น
- รอยละของผลผลิตทางการเกษตรทีเ่ พิ่มขึ้น
- อัตราการเกิดปญหาน้ําทวมลดลง
- จํานวนอาคาร สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ที่เพิ่มขึ้น
- จํานวนกลุม อาชีพทีส่ งเสริมและสนับสนุน
- จํานวนผลผลิตทางการเกษตรไดรบั การแปรรูป
สินคาที่เพิ่มขึ้น
- จํานวนผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
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กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ (เชิงปริมาณ / คุณภาพ)
9. สงเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ใหความรู - จํานวนครัวเรือนที่มรี ายไดต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
ทักษะในการประกอบอาชีพ
ลดลง
 หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล และสวนโยธา
 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจงั หวัด :
ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น :
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจตามกระแสสังคมปจจุบันก็มีความสําคัญและจําเปนตองพัฒนาแตก็
ตองทําควบคูไปกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพื่อการดํารงอยูไดในกระแสสังคมโลกปจจุบันโดยไม
สรางผลกระทบและแรงกดดันใหกับตนเอง ชุมชน และสังคม เนนสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีอาชีพ
มีงานทํา สามารถเลี้ยงชีพตนเองไดไมสรางภาระใหกับครอบครัว ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
 พันธกิจ
1 พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2 อนุรักษ สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
3 สงเสริมและสรางองคความรู องคกรชุมชนหรือภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น
4 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับเพื่อพัฒนาคนในชุมชนและทองถิ่น
5 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
6 สงเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุมเปาหมายเพื่อสรางหลักประกันความ
มั่นคง
7 สงเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ใหมีทักษะชีวิตเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
 เปาประสงค
1. ประชาชนไดรับการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบอยางทั่วถึง
2. สามารถยกระดับการศึกษาศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กในสังกัดและโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
3. มุงสูสังคม ชุมชน แหงความสุข มีความเขมแข็ง และมีภูมิคุมกัน
4. สามารถอนุรักษ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามใหคงอยูสืบไป และพรอมสูประชาคมอาเซียน
5. เปนชุมชนแหงการเรียนรู และสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมทองถิน่
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. จํานวนประชากรที่ไดรบั การศึกษาเพิ่มสูงขึ้น
2. สถานศึกษาในสังกัดอบต.หวยแกว (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ผานเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
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3. จํานวนกิจกรรมทีจ่ ัดเพื่อสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมใหกบั เด็ก นักเรียนในศูนยพัฒนา เด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขตพื้นที่
4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ไดรบั การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนอยางเพียงพอ
ทุกป
5. รอยละของประชาชนในตําบลหวยแกวเขารวมกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ทองถิ่น
เพิ่มขึ้น
 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
1. การสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา
- จํานวนผูที่ไดรับการศึกษาเพิม่ ขึ้น
- สถานศึกษาผานเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกของ สมศ.
- จํานวนกิจกรรมทีจ่ ัดการศึกษา
- สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนเพียงพอทุกป
- จํานวนศูนยการเรียนรูภายในตําบล
2. การสงเสริม สนับสนุน และสงเคราะหสถาบัน
- จํานวนกลุมตาง ๆ ไดรับการสงเสริม สนับสนุน
ครอบครัว เด็ก สตรี เยาวชน ผูส ูงอายุ ผูพ ิการ
และผูดอยโอกาส
3. สงเสริมใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู และสืบสาน - รอยละของเด็กและเยาวชนที่ไดรับการถายทอด
ประเพณี และวัฒนธรรมทองถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น
4. การสงเสริม และสนับสนุน ดานสุขภาพอนามัย
- จํานวนโครงการ / กิจกรรมดานสุขภาพอนามัย กีฬา
กีฬา และนันทนาการ
และนันทนาการที่ไดรบั การสงเสริมและสนับสนุน
5. การสงเสริม และสนับสนุนการจัดงานดานประเพณี - รอยละของประชาชนในตําบลเขารวมกิจกรรมดาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ญญาทองถิ่น
ประเพณี ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ญญา
ทองถิ่นเพิ่มขึ้น
 หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจงั หวัด :
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางคุณคา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น :
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามพันธกิจนี้ คือเนนพัฒ นาสัง คมใหเปนสังคมแหง ความสุข สงบ
รมเย็น ประชาชนในชุมชนมีความเขมแข็งสามารถพึ่งพิงตนเองได และมีความสุขอยูในสังคมภายใตความเปน
ชุมชนเปนอัตลักษณของชุมชนที่ตองมีภูมิคุมกันและอยูไ ดภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน โดยเนน
สงเสริมความรูและคานิยมผานเด็กและเยาวชนใหเขามีความตระหนักและรวมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ทองถิ่น
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ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 พันธกิจ
1 อนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน
2 พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ
3 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริหารจัดการดานมลภาวะ
 เปาประสงค
1. ชุมชน และสถานที่สาธารณประโยชนมีการดูแลรักษาความสะอาด
2. ประชาชนตระหนักและเห็นความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรและสิง่ แวดลอมอยางยั่งยืน
3. ชุมชนสามารถบริหารจัดการเรื่องขยะดวยตนเอง
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. ชุมชนที่สามารถบริหารจัดการขยะดวยตนเอง
2. รอยละของประชากรที่ตระหนักและเห็นความสําคัญของการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
3. รอยละความหนาแนนของปาชุมชน
 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
1. การบริหารจัดการขยะของชุมชน
- จํานวนชุมชนทีส่ ามารถบริหารจัดการขยะดวย
ตนเอง
2. การปลูกปาชุมชน
- จํานวนครั้งในการปลูกปาของชุมชน
3. การจัดการแหลงกําจัดขยะมูลฝอย
- จํานวนบอขยะ
4. การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม - จํานวนผูเขารวมการอบรมอนุรักษ ฟนฟู
อยางยั่งยืน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
 หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจงั หวัด :
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอมอยางยั่งยืน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น :
ยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม
เนนการสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหมคี วามปลอดภัยตอ
ตัวเกษตรกรเองและตอผูบริโภค และที่สําคัญคือเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม กลาวคือ การทําเกษตรปลอดภัยก็
คือการลดหรือเลิกการใชสารเคมี ไมวาจะเปนปุยเคมี ยากําจัดศัตรูพืช ทําใหทรัพยากรดินไมมีสารตกคาง
และสงผลดีในระยะยาว
อาชีพเกษตรกรที่เปนคนสวนใหญของทองถิ่นจําเปนอยางยิ่งที่ตองพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปน ดิน น้ํา ปาไม ดังนั้นถาหากทองถิ่นมีความยั่งยืนทางดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเกษตรกรและประชาชนในทองถิ่นก็จะมีอาชีพ มีรายไดเลี้ยงตนเองไดอยางมั่นคง องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นจึง ตองสงเสริมใหชุมชนมีความตระหนัก ความรู ความเขาใจ และมีสวนรวมในการ
อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
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ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบรอย
 พันธกิจ
1 ปกปอง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
2 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
3 พัฒนาศักยภาพดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4 เตรียมความพรอมเพื่อรองรับปญหาภัยธรรมชาติ
5 เสริมสรางความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ
6 เสริมสรางความเขมแข็งองคกรประชาชน
 เปาประสงค
ประชาชนอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข มีความมั่นคง ปลอดภัย ชุมชนเขมแข็ง
 ตัวชีว้ ัดระดับเปาประสงค
จํานวนประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพิ่มขึ้น
 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
1. การสงเสริมการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- รอยละของประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิต
และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินจาก
และทรัพยสินที่เพิ่มขึ้น
อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม และสาธารณภัยตาง ๆ
2. การสนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติดตาม
- ผูเขารับการอบรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
แนวนโยบายของรัฐ
 หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจงั หวัด :
ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น :
ยุทธศาสตรที่ 4 รักษาความมั่นคง และความสงบเรียบรอย
พื้นที่ตําบลหวยแกวเปนพื้นที่หนึ่งที่มักประสบกับปญหาภัยพิบัติและภัยธรรมชาติหลายอยาง
ไมวาจะเปนวาตภัย อุทกภัย ภัยแลง ภัยหนาว ซึ่งปญหาดังกลาวอยูเหนือความคาดหมายและควบคุมได
ดังนั้น เพื่อความสงบสุข และแกไขบรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพื้นที่ จึงตองมีการวางแผนและ
พัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมความพรอมเพื่อชวยเหลือประชาชนที่อาจประสบปญหา
ดังกลาวไดอยางทันทวงทีทันเหตุการณ
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการสงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 พันธกิจ
1. บริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
2. สงเสริมสนับสนุนการสรางเวทีเรียนรูภาคประชาสังคม
3. พัฒนาสมรรถนะขององคกร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4. สงเสริมสนับสนุนสรางเวทีเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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 เปาประสงค
1. มีทักษะ ความสามารถในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง และเกิดความตระหนัก มีจิตสํานึกที่ดีใน
สิทธิหนาที่ วินัยของขาราชการ / พนักงาน เพื่อใหสามารถดูแลผลประโยชนของภาคสวนตาง ๆ ใหเกิดความ
เปนธรรมในสังคม และเปดโอกาสใหภาคสวนตาง ๆ เขามามีสวนรวม ในการพัฒนาทองถิ่นมากขึ้น โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
2. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น และมีคุณธรรมจริยธรรมในการอยูร วมกัน ในสังคมอยาง
มีความสุข
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาขาราชการ / พนักงานในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล
2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของราชการ/พนักงาน ไมนอยกวารอยละ 80
3. รอยละของประชากรที่เขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
1. การพัฒนาและสงเสริมระบบการใหบริการที่ดี
- ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจาก
แกประชาชน และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ระบบ
อบต.ไมนอยกวารอยละ 70
สารสนเทศขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ
- จํานวนครั้งในการจัดอบรม และสงบุคลากรเขารับ
การอบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
- จํานวนครั้งในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑสํานักงานที่ใช
ในการปฏิบัติงาน
2. การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน การมี
- จํานวนประชาชน กลุมตาง ๆ มีสวนรวมและเขา
สวนรวมของภาคประชาชน กลุมองคกร
รวมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น
ภาครัฐและเอกชน
- รอยละของประชากรทีเ่ ขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่น
3. การพัฒนาคน และสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ - จํานวนบุคลากรไดรบั การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ขีดความสามารถของบุคลากรในองคกร
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
4. ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัตงิ าน - จํานวนครั้งในการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม
 หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจงั หวัด :
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางคุณคา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น :
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
อํานาจและภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่นคือ การบริการประชาชนในพื้นที่ การจะพัฒนา
ประชาชนในพื้นที่ตองเริม่ จากการพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ ที่จะดําเนินแนะนํา ชวยเหลือ
และพัฒนาทองถิ่นตอไปได เจาหนาทีผ่ ูปฏิบัตงิ านตองมีความพรอม มีความรูความสามารถ และมีเครือ่ งมือ
ชวยใหเกิดการพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการบริการแกประชาชน

45
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สูยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหวยแกวงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561
ยุทธศาสตร
จังหวัดพะเยา

1.สงเสริมการเกษตรปลอดภัย
และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ใน
เขตจ.พะเยา

1.พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ

2.พัฒนาสังคม
การศึกษา และ
วัฒนธรรม

3.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

4.รักษาความมั่นคง
และความสงบ
เรียบรอย

5. สงเสริมการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อบต.
หวยแกว

1.พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ

2.พัฒนาสังคม
การศึกษา และ
วัฒนธรรม

3.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

4.รักษาความมั่นคง
และความสงบ
เรียบรอย

5. สงเสริมการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

1. พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ

แนว
ทางการ
พัฒนา

ผ ล ผ ล ิต /
โค ร งก า ร

แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
สนับสนุนระบบเศรษฐกิจ การ
ทองเที่ยว และการลงทุน
1.2พัฒนาแหลงน้ําและบริหาร
จัดการน้ํา เพื่อประชาชน
1.3 พัฒนา สนับสนุน และ
บริหารจัดการแหลงทองเที่ยว
กิจกรรมการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน
1.4 พัฒนาองคความรู ระบบ
การผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่ม
มูลคาสินคาทางการเกษตรและ
เพิ่มศักยภาพ การประกอบ
อาชีพรวมทั้งดานการตลาด
อยางมีคุณภาพและมาตรฐานใน
ระดับสากล

2. สรางคุณคาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน

2. พัฒนาสังคม
การศึกษา และ
วัฒนธรรม

3.มีการบริหารจัดการในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางมีส่ วน
รวม

แนวทางการพัฒนา
2.1 พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับ
การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 อนุรักษ สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมปิ ญญาทองถิน่
2.3 สงเสริมและสรางองคความรู องคกรชุมชน
หรือภาคประชาชนใหมคี วามเขมแข็งเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น
2.4 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อ
พัฒนาคนในชุมชนและทองถิ่น
2.5 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
2.6 สงเสริม และสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ประชาชนกลุมเปาหมายเพื่อสรางหลักประกัน
ความมัน่ คง
2.7 สงเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ใหมี
ทักษะชีวิตเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน

1.โครงการกอสรางถนน คสล.
2.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
3.ปรับปรุงถนนลูกรังเขาสูพนื้ ที่
การเกษตร
4.โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
5.โครงการขยายเขตไฟฟา
6.โครงการขุดลอกคูคลอง
7.โครงการกอสรางสะพาน
8.โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบ าน
8.โครงการกอสรางฝาย
9.โครงการวางทอระบายน้ํา
10.โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงค
11.โครงการปรับปรุงปาสุสาน
12.โครงการขุดเจาะบอบาดาล
13.โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ
14.โครงการตอยอดผลิตภัณฑ
15.โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

3. พัฒนาและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยัง่ ยืน

1.โครงการจัดอบรมสงเสริมอาชีพ
กลุมอาชีพ
2.โครงการสงเสริมเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ คนพิการ ผูต ิดเชื้อ
3.โครงการสงเสริมงดใชสารเคมี
สงเสริมการทําปุยอินทรีย
4.สงเสริมสาธารณสุขมูลฐาน
5.โครงการสงเสริมศิลปะประเพณี
ทองถิ่น
6.โครงการสงเสริมเทศกาล
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิน่
7.โครงการเพิ่มศักยภาพหนวยงาน
ภาคประชาชน
8.สนับสนุนอาหารเสริมนม
9.สนับสนุนอาหารกลางวัน
10.สงเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและ
เยาวชน
11.โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

4. ชุมชนมีความสงบเรียบรอย
มีการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

แนวทางการพัฒนา
3.1 อนุรักษและ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการจัดการ
สิ่งแวดลอมเพื่อ
ความยั่งยืน
3.2 พัฒนา
ศักยภาพชุมชน เพื่อ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
อยางมีประสิทธิภาพ
3.3 สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเพื่อ
การบริหารจัดการ
ดานมลภาวะ

1.โครงการปลูกปาชุมชน
2.โครงการขุดบอขยะ
3.โครงการจัดทําแนวกันไฟ
4.โครงการแกปญหาหมอก
ควัน
5.โครงการกอสรางโรงไฟฟา
แสดงอาทิตย
6. .โครงการปรับปรุงภูมิทศั น
ชุมชน

4. สงเสริมความมั่นคง
ภายในและตามแนว
ชายแดน

5. ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการและการใหบริการมีการ
พัฒนายิ่งขึ้น

แนวทางการพัฒนา
4.1 ปกปอง และ
เทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
4.2 ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
4.3 พัฒนาศักยภาพ
ดานความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสนิ
4.4 เตรียมความพรอม
เพื่อรองรับปญหาภัย
ธรรมชาติ
4.5 เสริมสรางความ
ปรองดองและสมานฉันท
ของคนในชาติ
4.6 เสริมสรางความ
เขมแข็งองคกร
ประชาชน
1.โครงการสงเสริมการ
จัดกิจกรรมวันสําคัญงาน
รัฐพิธี
2. โครงกางหองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
3.โครงการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
4.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพอปพร.
5.โครงการแกไขปญหา
ภัยแลง
6.โครงการปองกันและ
แกไขปญหาภัยหนาว
7.โครงการสงเสริมความ
ปรองดองสมานฉันท

แนวทางการพัฒนา
5.1 บริหารจัดการ
องคกรตามหลักธรร
มาภิบาล
5.2 สงเสริม
สนับสนุนการสรางเวที
เรียนรูภาคประชา
สังคม
5.3 พัฒนาสมรรถนะ
ขององคกร และ
บุคลากรเพื่อการ
บริหารจัดการทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
5.4 สงเสริมสนับสนุน
สรางเวทีเรียนรู และ
การพัฒนาศักยภาพ
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

1.โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
2.โครงการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3.โครงการสนับสนุนศูนย
ขอมูลขาวสาร
4.โครงการเผยแพร
กิจกรรมของอบต.
5.โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก
บุคลากร
6.โครงการอบต.เคลื่อนที่
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3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติขององคการบริหารสวนตําบลหวยแกว ประกอบดวย
1) บัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 01) เปนแบบที่แสดงรายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2559-2561) ที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ ความเชื่อมโยงและความสอดคลองกันของยุทธศาสตร
จังหวัดพะเยา ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคการ
บริห ารสวนตําบลหวยแกว บัญ ชีโ ครงการพัฒ นา (แบบ ผ.01) ยังไดแสดงถึงแนวทางการพัฒ นาแตละดาน
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย (แสดงใหเห็นถึงผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผานมา 3 ป
ซึ่งประกอบดวย
1.1) งบประมาณเพื่อการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป คือ พ.ศ. 2559-2561
1.2) งบประมาณที่ผานมา ซึ่งไดแสดงงบประมาณที่ตั้งไวตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 25562558 ในสวนที่เปนโครงการตอเนื่องหรือมีลักษณะโครงการเดียวกัน จนเกิดความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาสามป
พ.ศ. 2559-2561
บัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01) จะนําไปสูการจัดทําบัญชีประสานโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
และบัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.03) และนําไปสูการนําแผนไปปฏิบัติโดยเปนกรอบในการจัดงบประมาณ
รายจายขององคการบริหารสวนตําบลหวยแกว ซึ่งปรากฏในหนา 47 ถึงหนา 152
2) บัญชีประสานโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) เปนแบบแสดงของบัญชีประสานโครงการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลหวยแกว ซึ่งไดกําหนดโครงการที่จะประสานโครงการตามกรอบของคณะกรรมการ
ประสานแผนระดับจังหวัด ประกอบดวย
2.1) กรอบการประสานที่ 1 โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งแต 2 แหงขึ้นไปไดประโยชน และไดทําความตกลงกันไว จํานวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 6,850,000
บาท
2.2) กรอบการประสานที่ 2 ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดําเนินโครงการ
พัฒนาจํานวน 4 โครงการ งบประมาณรวม 23,800,000 บาท
2.3) กรอบการประสานที่ 3 ความซับซอนของโครงการที่ตองใชความชํานาญเปนพิเศษ
จํานวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 23,000,000 บาท
2.4) กรอบการประสานที่ 4 โครงการที่กระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอมและ
สภาพภูมิสังคม จํานวน 1 โครงการ งบประมาณรวม 30,000,000 บาท
การสงโครงการตามบัญชีประสานโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02) ใหกับคณะกรรมการประสานแผน
ระดับจังหวัด รวมจํานวนโครงการทั้งสิ้น 7 โครงการ งบประมาณรวมทั้ง สิ้น 76,800,000 บาท องคการ
บริห ารสวนตํา บลหวยแกว ไดจัดทํารายละเอียดโครงการครบถว นสมบูร ณทุก โครงการ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทายบัญชีประสานโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02) ซึ่งปรากฏในหนา 147
3) บัญชีส รุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ 03) เปนแบบแสดงบัญ ชีส รุป โครงการพัฒ นาตาม
แผนพัฒ นาสามป (พ.ศ. 2559-2561) ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลห ว ยแก ว ทั้ง หมด ซึ่ ง ประกอบด ว ย
ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการและงบประมาณแตละป และรวมโครงการ งบประมาณ 3 ป
วามีจํานวนโครงการและงบประมาณเทาใด ซึ่งปรากฏในหนา 148-152
รายละเอียดการนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติขององคการบริหารสวนตําบลหวยแกว เปน
ดังนี้
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แบบฟอรม ผ.1 -ผ.3 (แนวนอน) ตั้งแตหนา 47 เปนตนไป
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหวยแกว
(Strategy Map)
วิสัยทัศน

ทองถิ่นเขมแข็ง แหลงผลิตเกษตรปลอดภัย นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1.สงเสริมใหประชาชนตระหนัก
ถึงอัตลักษณและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
ความมัน่ คง ชุมชนเขมแข็ง
พึ่งตนเอง และอยูร วมกันอยางมี
ความสุข

เปาประสงค

ยุทธศาสตรการพัฒนา
อบต.หวยแกว

2. สงเสริม สนับสนุน
และพัฒนาผลผลิตเกษตร
ปลอดภัย

1.ทองถิ่นชุมชนเขมแข็ง
พึ่งตนเอง

2.พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชน

1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ 1
1.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ การ
ทองเที่ยว และการลงทุน
1.2พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพื่อ
ประชาชน
1.3 พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหลง
ทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
1.4 พัฒนาองคความรู ระบบการผลิตแบบครบ
วงจร เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตรและ
เพิ่มศักยภาพ การประกอบอาชีพรวมทั้งดาน
การตลาดอยางมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับ
สากล

3. สงเสริมและสนับสนุนการสรางอาชีพใหประชาชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรางและซอมแซมเสนทาง
คมนาคมขนสงสูเ สนทางการเกษตร และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อ
การอุปโภค บริโภค และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
3.ทองถิ่นมีความนาอยู ระบบ
โครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ํา
ไดรับการพัฒนา

2. พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 2
2.1 พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 อนุรักษ สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
2.3 สงเสริมและสรางองคความรู องคกรชุมชนหรือภาคประชาชนใหมี
ความเขมแข็งเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
2.4 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและ
ทองถิ่น
2.5 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.6 สงเสริม และสนับสนุนการจัดสวัสดิการประชาชนกลุมเปาหมาย
เพื่อสรางหลักประกันความมั่นคง
2.7 สงเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ใหมีทักษะชีวิตเพื่อรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน

4. อนุรักษ ฟน ฟู บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและมี
สวนรวม

4.มีการบริหารจัดการในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางมี่สวนรวม
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 3
3.1 อนุรักษและการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และการจัดการสิ่งแวดลอม
เพื่อความยั่งยืน
3.2 พัฒนาศักยภาพชุมชน
เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางมี
ประสิทธิภาพ
3.3 สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเพื่อการบริหาร
จัดการดานมลภาวะ

5. มุงสรางความสงบเรียบรอย
พัฒนาระบบการปองกัน
บรรเทาสาธารณภัย

5. ชุมชนมีความสงบเรียบรอย
มีการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

4. รักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบรอย
แนวทางการพัฒนาที่ 4
4.1 ปกปอง และเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
4.2 ปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด
4.3 พัฒนาศักยภาพดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4.4 เตรียมความพรอมเพื่อรองรับ
ปญหาภัยธรรมชาติ
4.5 เสริมสรางความปรองดองและ
สมานฉันทของคนในชาติ
4.6 เสริมสรางความเขมแข็งองคกร
ประชาชน

6. พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติการปฏิบัตริ าชการและการ
ใหบริการแกประชาชน

6. ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการและการใหบริการมีการ
พัฒนายิ่งขึ้น

5. สงเสริมการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ 4
5.1 บริหารจัดการองคกรตามหลัก
ธรรมาภิบาล
5.2 สงเสริม สนับสนุนการสรางเวที
เรียนรูภาคประชาสังคม
5.3 พัฒนาสมรรถนะขององคกร และ
บุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
5.4 สงเสริมสนับสนุนสรางเวทีเรียนรู
และการพัฒนาศักยภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหวยแกว
(Strategy Map)
วิสัยทัศน

ทองถิ่นเขมแข็ง แหลงผลิตเกษตรปลอดภัย นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1.สงเสริมใหประชาชนตระหนัก
ถึงอัตลักษณและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
ความมัน่ คง ชุมชนเขมแข็ง
พึ่งตนเอง และอยูร วมกันอยางมี
ความสุข

เปาประสงค

ยุทธศาสตรการพัฒนา
อบต.หวยแกว

2. สงเสริม สนับสนุน
และพัฒนาผลผลิตเกษตร
ปลอดภัย

1.ทองถิ่นชุมชนเขมแข็ง
พึ่งตนเอง

2.พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชน

1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ 1
1.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ การ
ทองเที่ยว และการลงทุน
1.2พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพื่อ
ประชาชน
1.3 พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหลง
ทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
1.4 พัฒนาองคความรู ระบบการผลิตแบบครบ
วงจร เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตรและ
เพิ่มศักยภาพ การประกอบอาชีพรวมทั้งดาน
การตลาดอยางมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับ
สากล

3. สงเสริมและสนับสนุนการสรางอาชีพใหประชาชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรางและซอมแซมเสนทาง
คมนาคมขนสงสูเ สนทางการเกษตร และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อ
การอุปโภค บริโภค และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
3.ทองถิ่นมีความนาอยู ระบบ
โครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ํา
ไดรับการพัฒนา

2. พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 2
2.1 พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 อนุรักษ สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
2.3 สงเสริมและสรางองคความรู องคกรชุมชนหรือภาคประชาชนใหมี
ความเขมแข็งเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
2.4 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและ
ทองถิ่น
2.5 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.6 สงเสริม และสนับสนุนการจัดสวัสดิการประชาชนกลุมเปาหมาย
เพื่อสรางหลักประกันความมั่นคง
2.7 สงเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ใหมีทักษะชีวิตเพื่อรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน

4. อนุรักษ ฟน ฟู บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและมี
สวนรวม

4.มีการบริหารจัดการในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางมีส่ วนรวม
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 3
3.1 อนุรักษและการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และการจัดการสิ่งแวดลอม
เพื่อความยั่งยืน
3.2 พัฒนาศักยภาพชุมชน
เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางมี
ประสิทธิภาพ
3.3 สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเพื่อการบริหาร
จัดการดานมลภาวะ

5.
มีก
ธาร

4. รักษาค
เรียบรอย

แนวทา
4.1 ปก
ชาติ ศา
4.2 ปอ
ติด
4.3 พัฒ
ปลอดภ
4.4 เตร
ปญหาภ
4.5 เสร
สมานฉัน
4.6 เสร
ประชาช
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