
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)   
 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิด
เป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และ
ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดย
ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนด
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม 6 คณะอันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณ์์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสุขของ
คนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
1. บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 1 เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมี

การพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้
ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน  
และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทาย
ต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2560 ที่ร้อยละ 3.9 ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อ
เทียบกับร้อยละ 6.0 ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ  6 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุน
ภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า  ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามา
เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 
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นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  

แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน 
ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่าง
พ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจน
ยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่าง
ยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
ประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่าง
สิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  การพัฒนาประเทศขาด
ความต่อเนื่องและความยืดหยุ่น ในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน  ขณะที่ความมั่นคง
ภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มี
รากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  และปัญหาการขาด
เสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและ
ประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทาย
มากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุน
และการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

2. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสู่ เอเชีย แต่การ

ที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทาย
ด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน 
ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับ
ประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การ
ระหว่างประเทศ  และบรรษัทข้ามชาติ  จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ  ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และ
มาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่
ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพ
ติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการ 
พัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้ม
การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ 
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ไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญท่ีจ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทาง
การค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความ
หลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  2574 จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ใน
การตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัว
ไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคน
ช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มี
คุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะ
ต่อไป  ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือ
ทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น  และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไป
เรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  จึง
อาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความ
รุนแรงมากข้ึน ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน  
ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้ม
เสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรม
ของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ
อาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากข้ึนกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดย
กรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีส
จะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 

แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในส่วนของการจ้างงานและอาชีพ 
สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ  ที่ซับซ้อนขึ้น 
อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน 
เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็ว
และคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมี
ความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน  
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และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ  โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มี
สมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ
โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทัน
หรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง  
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัย
ทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การ
พัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  มีความร่วมมือใน
ลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติ
การพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และ
ทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่
มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณ์์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของ
ระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย  ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 
ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จาก
การพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร  การรักษาไว้ซึ่ง
ความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณ์์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่
ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถ
อ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น  และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากข้ึน รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับ
นานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับ
มาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการ
ปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้
ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการ
พัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่ าง
จากปัจจุบันมากขึ้น 
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ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัย

การพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม  อย่างไรก็
ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนด
วิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่าง
บูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ  และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

3. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอก
ราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มี
ความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหาร
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนา
ประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับ
การด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ  ไม่มีประชาชนที่อยู่
ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้ง
ในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญ
ในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เป็นจุดส าคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา  
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นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน 
ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของ
ระบบนิ เวศ  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม  และสอดคล้องกับ เป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน 
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ือ
อาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่าง
สมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(2)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และท่ีมิใช่ภาครัฐ 
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
 (4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
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4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(1) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 

4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่ 
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(5) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง 
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง 
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาประเทศ 
(4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
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 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลาของการ
ปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  โดยได้น้อมนาหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9–11 เพ่ือ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนา
ประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการ
พัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและ
ต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ 
เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้
ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตาม
ประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่
ยั่งยืนของสังคมไทย 

1. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
1.1 หลักการ 
1.2 จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 
1.3 ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

2. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
2.1 สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
2.2 สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
3.1 วัตถุประสงค์  

   3.2. เป้าหมายรวม  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

4.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
4.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
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   4.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

4.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
4.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง และยั่งยืน  
4.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิ

บาลในสังคมไทย  
4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
4.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
4.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
4.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

5. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 สู่การปฏิบัติ  
5.1 หลักการ  
5.2 แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12  
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 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนบน 2(เชียงราย – พะเยา – แพร่ – น่าน) พ.ศ. 2561- 2565)  
1.วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 

“ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา 
สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” 

 
พันธกิจ ( Mission) : 

1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล ให้มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพ่ิมมูลค่า 
3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก ด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ 
4. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ ด ารงฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
เป้าประสงค์หลัก (Goals) 

1) เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) และ AEC เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเพ่ิมรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ (กลุ่ม GMS , AEC และ
ประเทศอ่ืนๆ) รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ 

2) เพ่ิมผลิตภาพและมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมการเกษตรที่ได้มาตรฐานเพื่อมุ่งสู่
ตลาดโลก 

3) พัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าและคุณภาพผลิตภัณ์์ และคุณค่าสินค้าและบริการเน้นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เพ่ิม
มูลค่าการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมรายได้ 

4) ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ได้รับบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานด้วยความมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
 

ตัวช้ีวัด: 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการค้าและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพ ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 
3) ยกระดับการท่องเที่ยวเพ่ิมรายได้สู่ชุมชน 
4) เพ่ิมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 :  พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับ

ต่างประเทศ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 :  การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ     
       อุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
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ประเด็นการพัฒนาที่  3 :  พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพ่ือ 

สร้างรายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 :  ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

โดย การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย 
“เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยวรุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” 

เป้าประสงค์ (Goal) 
1. เพ่ือสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน 

บริการโลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS 
2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางใน

การสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมที่มีคุณภาพ 
3. เพ่ือสร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดีและมีคุณภาพ 
4. เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีปกติและแนวชายแดน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์

เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน +6และ GMS 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิง

สุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561– 2564) 

 

วิสัยทัศน์ 
“ยึดหลักธรรมาภิบาล ท างานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้าพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมีความสุข”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 
 ยุ ท ธศ าส ต ร์ ที่  1  ก า รพั ฒ น า โค รงส ร้ า งพื้ น ฐ าน แ ล ะระบ บ โ ล จิ ส ติ ก ส์  เชื่ อ ม โย งก ลุ่ ม จั งห วั ด                              
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS  
  -กลยุทธ์  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
  -กลยุทธ์  1.2  พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคและการเกษตร 
  -กลยุทธ์  1.3  พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น เพ่ือเชื่อมโยง 
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS 
  -กลยุทธ์  1.4  พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  -กลยุทธ์  2.1  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  -กลยุทธ์  2.2  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณ์์ท้องถิ่นให้ได้
มาตรฐานสากล 
  -กลยุทธ์  2.3  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
  -กลยุทธ์  2.4  ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
  -กลยุทธ์  3.1  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้ 
มาตรฐานการศึกษา 
  -กลยุทธ์  3.2  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
  -กลยุทธ์  3.3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดน 
  -กลยุทธ์  3.4  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
  -กลยุทธ์  3.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 -กลยุทธ์  4.1  รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 -กลยุทธ์  4.2  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 -กลยุทธ์  4.3  ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเลคทรอนิกส์และปัญหาแรงงานต่าง

ด้าว 
 -กลยุทธ์  4.4  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
 -กลยุทธ์  5.1  ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -กลยุทธ์  5.2  ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ 
 -กลยุทธ์  5.3  ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  -กลยุทธ์  6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
  -กลยุทธ์  6.2  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
  -กลยุทธ์  6.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
  -กลยุทธ์  6.4  พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์(Vision) 
“ มุ่งพัฒนาสังคมและโครงสร้างพื้นฐาน       สร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตท่ีดี 
   มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประชาชนต าบลแม่เจดีย์มีสุขถ้วนหน้า ” 

พันธกิจ 
1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 
2. พัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจและการเกษตรจัดให้มีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย 
3. จัดให้มีการบริการสวัสดิการทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคมและส่งเสริมสนับสนุนการ   
    ด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
6. พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการในองค์กรให้ได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์มีดังนี้ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ทรัพยากรน้ า  
และการจราจร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร และการบริการสาธารณะตามอ านาจ

หน้าที ่
 

2.3 เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือให้การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ ามีความสะดวก รวดเร็ว 
2. เพื่อส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพของการผลิตผลทางการ  

     เกษตรและให้ประชาชนมีอาชีพเสริม 
  3. เพ่ือพัฒนาการบริการจัดการทางด้านสังคมให้มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
  4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
  5. เพ่ือให้ชุมชนรู้จักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา   
                  ส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านและต าบล 
  6. เพื่อให้การบริหารด้านการเมืองการปกครอง และบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
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2.4 ตัวชี้วัด 

  (1)  ประชาชนมีการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ ามีความสะดวก รวดเร็ว  
(2)  ประชาชนได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพของการ

ผลิตผลทางการ เกษตรและให้ประชาชนมีอาชีพเสริม 
(3)  ประชาชนได้รับการบริการและการจัดการทางด้านสังคมให้มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนมีสุขภาพดี

ถ้วนหน้า  
   (4)  มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
  (5)  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพและพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่ง
ท่องเที่ยวของหมู่บ้านและต าบล 

(6)  การบริหารด้านการเมืองการปกครอง และบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
 

2.5  ค่าเป้าหมาย 
(1)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยมีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภค 
(๒)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
(3)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(4)  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่องประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริม

ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(5)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ 
(6)  มีการบริหารและจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

2.6  กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ทรัพยากรน้ า   

และการจราจร 
     1.1. แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2. แนวทางการพัฒนา ด้านการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
     1.3. แนวทางการพัฒนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
     1.4. แนวทางการพัฒนา ด้านการจราจร การก่อสร้าง ติดตั้งป้ายต่างๆ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
     2.1. แนวทางการพัฒนา ด้านการเพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอัน 

     เนื่องมาจากพระราชด าริ 
     2.2. แนวทางการพัฒนา ด้านการเกษตร 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
     3.1. แนวทางการพัฒนา ด้านการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม 
     3.2. แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการสาธารณสุข 
     3.3. แนวทางการพัฒนาด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ 
                             การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
     3.4. แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

      4.1.แนวทางการพัฒนา ด้านการศึกษา 
      4.2.แนวทางการพัฒนา ศาสนา 
      4.3.แนวทางการพัฒนา ด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
     5.1.แนวทางการพัฒนา ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า 
              5.2.แนวทางการพัฒนา ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

             5.3. แนวทางการพัฒนาด้านการจัดระบบบ าบัดและก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฎิกุล 
             5.4. แนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง  การบริหาร  และการบริการสาธารณะตามอ านาจ
หน้าที ่

  6.1.แนวทางการพัฒนา ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารงานทั่วไป 
  6.2.แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อ

รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
(2)  ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ อาชีพและการเกษตรให้เข้มแข็ง 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
(4)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(5)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 2.8  ความเชื่อโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  แผนงาน 
  (1)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (3)  แผนงานการศึกษา 
  (4)  แผนงานสาธารณสุข 
  (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  (7)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  (8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(9)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (10)  แผนงานการเกษตร 
  (11)  แผนงานงบกลาง 



 

2.8  ความเชื่อโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

โครงสร้างเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ.ศ.2561-2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  
การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิต
การเกษตรยั่งยืน เช่ือมโยงกบักลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 

1.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพระบบโลจิสติกส์และสิง่อ านวยความ
สะดวกรองรบัการขยายตัวทางการขนส่งระบบราง การบิน ทางน้ า
และทางบก เศรษฐกิจเช่ือมโยงกลุม่ประเทศ GMS และ ASEAN 
2.พัฒนาประสิทธิภาพการค้าชายแดนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
3.วางแผนแม่บทและแผนปฎิบัติการบริหารจัดการเมืองเพื่อเร่งรัด
การด าเนินการภายใต้นโยบายเขตเศรษฐกจิพิเศษชายแดน 
4.สร้างความรู้ความเข้าใจและด าเนินกจิกรรมแก่ประชาชนทุกระดบั
ในการใช้พลังงานและพลงังานทดแทนในพื้นที ่
 
สย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของท้องถ่ินตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
สร้างภูมิคุม้กันของครอบครัวและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข  ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้

ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

1.เพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อการเกษตรและบริโภคและพฒันาการใช้ดิน เพื่อ
สนับสนุนการผลิต การขยายแหล่งพันธ์ุและสัตว์ที่ขาดแคลน 
2.เพิ่มประสิทธิภาพเมล็ดพันธ์ุและสินค้าเกษตรเพื่อเพิม่มลูค่าเพื่อตอบสนอง
ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ 
3.สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้านการเก็บเกี่ยวและแปรูป 
4.ปรบัเปลี่ยนระบบการผลิตสู่การท าเกษตรปลอดภัยทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม
โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถ่ินและศัพยภาพของพื้นที ่
5.ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรในพื้นที่ด้านการผลิตแปรรูปการจ าหน่าย
และการตลาดตามความต้องการของตลาดโดยเป็นพืชหลักและพืชรอง 
6.รับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าและสนับสนุนด้านการตลาดเพื่อการสง่ออก
ครัวไทยสู่ครัวโลก 

1.เสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเดิมและจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่
ให้เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัดในกลุ่มและประเทศเพื่อนบ้าน 
2.จัดท าแผนบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดโดยอาศัยหลักการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
3.พัฒนาบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่ม
มูลค่า 
4.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การท่องเทียว 
5.ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
6.สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวน าร่อง 

1.ส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้า การลงทุน สินค้า แรงงาน และ
การเงินเพื่อรองรบัประชาคมอาเซียน 
2.ส่งเสริมการจัดกจิกรรม Road show งานแสดงและจ าหนา่ย
สินค้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง่
ภายในองค์กรปกครองท้องถ่ินเพื่อรองรับการขยายตัว
ของการลงทุนภายในท้องถ่ิน และการโยงประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้าน
เศรษฐกจิและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงัคมเพือ่ใหป้ระชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาทรัพย์
กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อบต.แม่เจดีย ์

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
สาธาณูปการ ทรัพยากรน้ า และ
การจราจร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนา 
ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
และประเพณีท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการทอ่งเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการเมอืงการปกครอง 
การบริหาร และการบริการ
สาธารณตามอ านาจหน้าที ่
 

แผนงาน 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ทรัพยากรน้ า และการจราจzaร 

 

ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความเข้าใจ
การด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

ส่งเสริมและสนบัสนุนการ
จัดบรกิารสวัสดิการทางสังคมและ
การจัดระเบียบในสังคม 

เพื่อพฒันาการศึกษาของประชาชน 
ทุกระดบัอย่างทั่วถึงและส่งเสรมศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 

เพื่อให้ชุมชนรูจ้ักบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหก้ารบรหิารและการจัดการ 
มีประสิทธิภาพ 

 

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
2.แผนงานการเกษตร 
 
 

1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.แผนงานงบกลาง 
3. แผนงานสาธารณสุข 
4.แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
5.แผนงานรกัษาความสงบภายใน 
7.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
 
 

1.แผนงานการเกษตร 
2.แผนงานเคหะและชุมชน 
3.แผนงานการศาสนาวัฒนาและ
นันทนาการ 

1. แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
3.แผนงานงบกลาง 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จากนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์   และข้อมูลพื้นฐานการพัฒนา (Base Line  
Data)   ซึ่งได้ท าการวิเคราะห์และศึกษาในบทที่ผ่านมา   เพื่อที่จะทราบสภาวการณ์แวดล้อมของการพัฒนาและ
ศักยภาพในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์   จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์ในทุกด้านการพัฒนา
โดยใช้เทคนิค (SwotAnalysis)  ซึ่งจะต้องท าการวิเคราะห์หา  จุดแข็ง   จุดอ่อน   โอกาส   และอุปสรรค  ทั้งภายใน
และภายนอกของการพัฒนาทั้ง    6   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
   ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์   ประกอบด้วย 

ปัจจัยภายนอก 
  จุดแข็ง (Strength)  หมายถึง ขีดความสามารถหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึง
สามารถน ามาจัดการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ  และจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

  จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง ความผิดพลาดหรือข้อด้อยในท้องถิ่นซึ่งมีผลท าให้ไม่บรรลุตามแนวทางการ
พัฒนาที่วางไว้ 

ปัจจัยภายใน 
  โอกาส (Opportunity) หมายถึง สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกท่ีมีลักษณะเกื้อกูลหรือสนับสนุนต่อ
แนวทางการพัฒนา 
  อุปสรรค (Threat) หมายถึง สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกท้องถิ่นที่มีลักษณะส่งผลให้เกิดความ
เสียหายหรือมีผลด้านลบต่อการพัฒนา 
 

จุดแข็ง (Strengths-s)   

  1. พ้ืนที่ อบต.แม่เจดีย์เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ  ได้แก่   ข้าว  มันฝรั่ง   
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน   ขิง   ถั่วเหลือง  ล าไย ชา  มะเขือเทศ   ยางพารา  กาแฟ  ฯลฯ โดยเฉพาะพ้ืนที่บนภูเขา
สามารถปลูกชา  กาแฟ  และพืชไม้เมืองหนาวได้ตลอดทั้งปี   และแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณ์์ให้จัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนที่ยกระดับเป็นสินค้า OTOP  ของต าบลได้ในอนาคต   

  2. ตามนโยบายผู้บริหารได้ให้ความส าคัญโดยเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะ    
ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ   ผู้ด้อยโอกาส  เยาวชน  ให้มีคุณภาพชีวิตและได้รับบริการสวัสดิการทางสังคมอย่างทั่วถึงและให้การ
สนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม   และในด้านความปลอดภัยมีป้อมยามต ารวจในพื้นที่จ านวน 1 แห่ง 

3. ตามนโยบายของผู้บริหารได้เน้นการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะต่าง ๆ 
ให้พัฒนาขึ้น   ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงกับต าบล   อ าเภอ  และจังหวัดใกล้เคียง   เช่น   เชียงใหม่   ล าปาง    พะเยา    ซึ่งเป็น
เส้นทางคมนาคมที่เดินทางได้สะดวก   รวดเร็ว 

  4.การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  ปัจจุบันในพ้ืนที่มีล าเหมืองไหลผ่านในหลายหมู่บ้าน  ประกอบกับได้รับความ
ช่วยเหลือในการสร้างอ่างเก็บน้ าของต าบล    ประชาชนสามารถมีน้ าใช้ในการเกษตรได้ตลอดปี ด้านการประปามีการสร้าง
เพ่ิมและปรับปรุงจนสามารถมีน้ าอุปโภค-บริโภคได้อย่างสะอาดและปลอดภัย 
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  5.ตามนโยบายของผู้บริหารได้ให้ความส าคัญในการในการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสุขภาพร่างกายของ
ประชาชน  การป้องกันและก าจัดโรคติดต่อชนิดต่าง ๆ  ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์ในการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ให้กับศูนย์สาธารณสุขแต่ละหมู่บ้าน  มีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ต าบลแม่เจดีย์(สปสช.)  ดูแลด้าน
สุขภาพของประชาชน 
  6. ตามนโยบายของผู้บริหารการพัฒนาด้านการศึกษา   ได้เน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กก่อนวัย
เรียนและมีการจัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม    โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในงานวัฒนธรรม   ประเพณีท้องถิ่นเป็น
ประจ าและต่อเนื่อง  และสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาในต าบล เช่น  วัด  พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย   ส านักสงฆ์   
อาราม  ฯลฯ 
  7. ตามนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ได้เน้นการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปรับปรุงภูมิทัศน์อนุรักษ์ป่าไม้ในพ้ืนที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่น่า
อยู่และมีการใช้สารเคมีลดลงในพืชผลการเกษตร พ้ืนที่เกษตรบนภูเขาสามารถสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตของ
ประชากรในด้านการประกอบอาชีพมี 4  หมู่บ้าน  มีกลุ่มควบคุมไฟป่าในแต่ละหมู่บ้านดูแลและป้องกันไฟป่า 

  8. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์   มีการบริหารงานที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่ชุมชนและประชาชน
ให้มากที่สุด  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหาของชุมชนและการจัดท าประชาคมและมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาของต าบล  มีการแต่งตั้งภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการและประชาคมหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัด
จ้างและตรวจสอบการจ้างและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   จึงท าให้ประชาชนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับ 
อบต.ท าให้เกิดการเสริมสร้างประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดอ่อน (Weakness-w) 

  1. ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร   ในช่วงฤดูหลังเก็บเกี่ยวจะมีปัญหาการว่างงาน  และการจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  มีการด าเนินงานไม่ต่อเนื่องเพราะประชาชนไม่มีความรู้เพียงพอที่จะพัฒนาอาชีพในการแปรรูปผลผลิตและ
ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 

  2. งบประมาณในการจัดสรรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมยังมีไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือ   และ
ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสนใจในการเสริมสร้างดูแลสุขภาพตนเอง ปัญหาเยาวชนในด้านเสพยาเสพติดและขาดความ
อบอุ่นการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว 
  3.หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล  เช่น  พ้ืนที่บนภูเขา  4  หมู่บ้าน   ถนนที่ใช้สัญจรไปมาเข้าสู่หมู่บ้านยังเป็นถนน
ลูกรัง   ในฤดูฝนท าให้การเดินทางสัญจรไปมาล าบากและพ้ืนที่ในการบริการสาธารณะมีบริเวณกว้างและไม่ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่   การขยายเขตไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงเพราะห่างไกลยังต้องใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และ ไฟฟ้าพลังงานน้ าทดแทน 
  4.ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  มักจะมีปัญหาในเรื่องภัยแล้งและงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเพราะ
ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า  หรือฝาย   ต้องใช้งบประมาณมากไม่สามารถท าได้เองและทั่วถึง  จึงต้องขอรับสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานอื่น  
  5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข  โดยสภาพการทั่วไปองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ยังมีหมู่บ้านที่อยู่ไกล
สถานพยาบาลประจ าอ าเภอ    จ านวน  4  หมู่บ้านที่อยู่บนภูเขา    ท าให้การเดินทางมารักษาพยาบาลล าบากและไม่สะดวก
อีกท้ังบุคลากรทางสาธารณสุขมีไม่เพียงพอ 
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  6. การพัฒนาด้านการศึกษา   บุคลากรในองค์กรยังใหม่และไม่มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้าน
การศึกษา  รวมทั้งงบประมาณในการพัฒนาสถานที่ยังไม่เพียงพอ   และเยาวชนไม่ค่อยเชื่อฟังค าสอนของอาจารย์ผู้สอน 
  7. ในการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง
และเครื่องมืออุปกรณ์ในการด าเนินงาน   จึงต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูงไม่
สามารถด าเนินงานอย่างต่อเนื่องได้  แหล่งท่องเที่ยวทางบนพ้ืนที่สูงยังไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้สะดวกเนื่องจากทาง
สัญจรไปมาล าบาก 
  8.การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการประชาชนและเยาวชนบางส่วนยังไม่ให้ความส าคัญในการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหาของชุมชนเท่าที่ควร   ทางด้านการบริหารจัดการองค์กรยังขาดบุคลากรและเครื่องมือที่
ทันสมัยในการด าเนินงาน 
 

โอกาส (Opportunity-O) 

  1. ปัจจุบันการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว   มีตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตร    
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ด าเนินการมีส่วนร่วมและท างานเป็นทีมมากขึ้น    เน้นการด าเนินชีวิตอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ในพ้ืนที่ยังมีโครงการหลวงตามแนวพระราชด าริที่สามารถส่งเสริมให้ประชาชนได้ท าการเกษตรแบบพอเพียง 

  2. อบต.แม่เจดีย์ มีสถานประกอบการ   สถานพยาบาล   สถาบันทางศาสนาที่สามารถรองรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและได้รับการสนับสนุนการออกก าลังกายจากหน่วยงานอ่ืน  ปัจจุบันรัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งได้มีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐบาล 

  3. ในการพัฒนาด้านไฟฟ้าและการคมนาคมได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ  
เช่น  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  และกรมทางหลวง   ซึ่งเป็นการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กร 

  4. สามารถพัฒนาให้บริเวณพ้ืนที่อ่างเก็บน้ าที่มีขนาดพ้ืนที่กว้างให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
ต าบลและเป็นแหล่งก่อให้เกิดรายได้ของประชาชน 
  5. ในพ้ืนที่มีสถานพยาบาลที่สามารถให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการคมนาคมสามารถเดินทางไป
โรงพยาบาลในเขตใกล้เคียงได้และมีอุปกรณ์พร้อม   อีกท้ังยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือ 
  6. ปัจจุบัน  มีสถาบันการศึกษาทุกระดับ   ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา 
ในพ้ืนที่  และระดับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นวิทยาเขตอ าเภอเวียงป่าเป้า  เปิดสอนระดับปริญญาตรี และมีสถาบันที่สามารถ
เดินทางไปศกึษาต่อได้ใกล้เขตพ้ืนที่ เช่น เชียงใหม่ ล าปาง  ท าให้เยาวชนมีทางเลือกในการศึกษาต่อได้อย่างเต็มที่ 
  7. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเป็นการพัฒนาที่มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้
ความส าคัญที่เข้ามาช่วยในการพัฒนาในพ้ืนที่ทั้งให้การสนับสนุนในการอนุรักษ์ป่าไม้และฟ้ืนฟูนิเวศน์ป่าโดยให้การสนับสนุน
กล้าไม้เพ่ือการปลูกป่าในพ้ืนที่  
  8. ในการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน   และมีการด าเนินงานแบบมีส่วนรวมของภาคประชาชน
ท าให้เกิดการตัดสินใจร่วมและมีข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา 
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อุปสรรค (Threat-T) 

  1. การเกษตรจะมีปัญหาทางด้านโรคระบาด โรคจากแมลง ศัตรูพืช ระบาดในนาข้าว  พืชไร่ พืชสวนต่าง ๆ 
ซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสิ้นสุดความเจริญทางเทคโนโลยี  ในระบบทุนนิยมท าให้เกิดหนี้สินนอกระบบของประชาชน   
ค่าครองชีพสูง  รายได้ไม่แน่นอน  ท าให้ประชาชนมีรายจ่ายมากยิ่งขึ้น   จึงเกิดปัญหาภาระหนี้สินนอกระบบ   

  2.รายได้ของประชาชนมีน้อยท าให้ประชาชนขาดการดูแลสุขภาพ  เพราะประชาชนต้องท างานหนักหา
รายได้เพ่ิมมากข้ึน   และค่านิยมตะวันตกท าให้เยาวชนมีพฤติกรรมเลียนแบบ  ท าให้เกิดปัญหาทางสังคม   
ยาเสพติด  อาชญากรรม 

   3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ห่างไกล   ต้องใช้งบประมาณมากและไม่สามารถด าเนินการได้
เอง   จึงต้องขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น  ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
  4. การได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น   ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้รับการพัฒนา   จึงท า
ให้เกิดปัญหาล่าช้าและเกิดอุทกภัยต่าง ๆ ขึ้น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที 
  5. การรับบริการการตรวจรักษาพยาบาลของประชาชนในพ้ืนที่ยังต้องเดินทางข้ามไปต่างจังหวัดเนื่องจาก
อุปกรณ์และเครื่องมือในการตรวจรักษาในพ้ืนที่ยังไม่พร้อมจึงไม่สามารถรักษาโรคได้ทุกชนิดท าให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางเพ่ิมข้ึน 
  6.ในการถ่ายโอนภารกิจ  เรื่องการศึกษาของท้องถิ่นยังขาดความชัดเจนและมีความล่าช้าในการถ่ายโอน   
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ความเจริญทางค่านิยมตะวันตกเข้ามาเผยแพร่  ท าให้การด า เนินชีวิต
ของประชาชนเปลี่ยนไป 
  7. ยังขาดหน่วยงานภายนอกที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นบางด้าน ท าให้เกิดปัญหา
ในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวในต าบล  

  8.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการส านักงานในการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล ยังขาด
ความแน่นอน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถก าหนดและวางแผนงานได้แน่นอน  และมีปัญหาความเหลื่อมล้ าของ
อ านาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน 

 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 มีการด าเนินงานด้านการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านให้มีสภาพใช้สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย และ
ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.ให้แต่ละหมู่บ้านเพ่ือสามารถระบายน้ าในช่วงฤดูฝนไม่ให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังบ้านเรือนราษฎร  
มีการสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้แต่ละหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง  และการต่อเติมซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มีสภาพใช้ในการเรียนการสอนของเด็ก 

  การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
 มีการสนับสนุนการด าเนินงานด้านกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพ่ือลดปัญหาการว่างงานของประชาชนให้มีรายได้เสริมให้แก่
ครอบครัวและสามารถน าเป็นผลิตภัณ์์จ าหน่ายในตลาดและยกระดับขึ้นเป็นสินค้า OTOP ประจ าต าบล   ในด้าน
การเกษตรมีการส่งเสริมท าการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกรและประชาชนในพ้ืนที่ให้สามารถพ่ึงตนเองได้
อย่างยั่งยืน มีการด าเนินการด้านการเกษตร กลุ่มอาชีพเกษตรกรด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับความการประกอบอาชีพ
เกษตรกรและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพของกลุ่มต่างๆ 
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การด าเนินงานด้านสังคมและการด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
 มีการด าเนินงานในด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในต าบลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีการจัดการ
ดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน  การแก้ไขและป้องกันด้านยาเสพติด สนับสนุนงบประมาณให้
หน่วยงานในการปราบปรามยาเสพติด และส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเยาวชนในการพัฒนาด้านต่าง ๆ  มีการด าเนินงานด้าน
การรณรงค์พ่นหมอกควันป้องกันโรคแพร่ระบาด  ไข้เลือดออก  ให้ประชาชนมีการเฝ้าระวังในการป้องกันโรคต่าง ๆ  มีการ
สนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน  เพ่ือพัฒนางานด้านสาธารณสุขในท้องถิ่นให้ดีขึ้น 

  การด าเนินงานด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  
 มีการด าเนินงานด้านการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ส่งเสริมให้เด็กมีอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)อย่างทั่วถึง  
สนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น   ส่งเสริมและจัดกิจกรรมงานประเพณี วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นในเทศกาลต่าง ๆ งานพิธีทางศาสนาให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
 

การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 มีการด าเนินการด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้  การปลูกป่าเสื่อมโทรม  การสนับสนุนการป้องกันและควบคุมไฟ
ป่าในเขตหมู่บ้านพื้นที่เขตภูเขา  ส่งเสริมการรณรงค์กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

การด าเนินงานด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
 มีการด าเนินงานในด้านการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน  ลูกจ้าง ผู้น าชุมชน  
จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านการปฏิบัติงานเพ่ิมความเข้มแข็งให้องค์กร  มีการจัดประชุมประชาคม การออกหน่วย อบต.
สัญจร  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  พัฒนาระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานให้ก้าวทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน   และพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้มีความสมานฉันท์ในท้องถิ่น 
 
 

 


